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ÚVOD

Technológia, rovnako ako umenie,

je povznášajúcim cvičením ľudskej predstavivosti.1

O vplyve technologického rozvoja na život v súčasnej spoločnosti by sa sotva 

dalo polemizovať. Možnosti, s ktorými sa využívanie technológií spája, rapídne 

posúvajú nielen vedecko-technologický pokrok, ale veľmi intenzívne zasahujú 

aj do hospodárskej, sociálnej a kultúrnej sféry. Tzv. digitálna revolúcia sa stala 

heslom technologického rozmachu v období deväťdesiatych rokov, s akcelerá-

ciou pokroku dodnes. Hoci základy mnohých digitálnych technológií možno 

mapovať už temer šesťdesiat rokov predtým,2 až posledná dekáda dvadsiateho 

storočia sa nesie v znamení ich dostupnosti pre masy, čo sa odzrkadlilo v roz-

šírení užívateľskej platformy. Popri domestifi kácii počítačov možno digitálnu 

revolúciu pripísať aj fenoménu, zodpovednému za dnešnú globálnu prepoje-

nosť – internetu3. Médium internetu sa počas svojej existencie stalo okrem 

iného aj platformou pre publikovanie a tvorbu širokého spektra umeleckých diel 

mono-, ale najmä multimediálneho charakteru. Pri rozprávaní o umeleckých 

dielach na internete sa vynára koncept digitálneho umenia, čiže umenia, 

ktoré je vytvorené pomocou digitálnej technológie. Na Slovensku sa tvorba 

a refl exia digitálneho umenia zameriava predovšetkým na hudobné, vizuálne 

a audiovizuálne umenie, vnímané z hľadiska jeho príslušnosti k umeniu nových 

médií/mediálnemu umeniu. Medzi teoretikov, ktorí sa takýmto umením na 

Slovensku zaoberajú, patria okrem iných aj Michal Murín,4 Mária Rišková,5 

Katarína Rusnáková,6 kontext publikovania na internete cez prizmu informačnej 

1  BELL, Daniel. The Winding Passage, s. 20. „Technology, like art, is a soaring exercise of the 

human imagination.“ Ak nie je uvedené inak, všetky preklady anglických textov urobila Zuzana 

Husárová.

2  John Atanasoff  vyvinul prvý elektronický digitálny počítač Atanasoff -Berry Computer (ABC) 

v priebehu rokov 1937 až 1942. 

3  Internet bol spustený v roku 1983, po tom, ako programátori zmenili protokol siete ARPANET 

z NCP na TCP/IP. V roku 1989 navrhol britský fyzik Tim Berners-Lee sieť World Wide Web, ktorá sa 

na internete objavila v roku 1991 a stala sa prvým globálnym hypertextom. Počas ďalších rokov rozvi-

nul Tim Berners-Lee aj modely pre URL (Uniform Resource Locator), globálnu adresu dokumentov 

a iných zdrojov na WWW, HTML (Hypertext Markup Language), značkový jazyk umožňujúci vytvárať 

dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, multimediálny a iný obsah, formuláre, skripty 

a metainformácie prehliadateľné v tzv. webovom prehliadači a tiež HTTP (Hypertext Transfer Proto-

col) – metódu prenosu informácií na WWW. Por. FEIZABADI, Shahrooz. History of the Web, s. 3–26. 

4  Michal Murín je performérom, univerzitným pedagógom a autorom mnohých textov o video 

umení, nových médiách, performanciách, konceptuálnom a zvukovom umení. Pozri jeho profi l na 

webstránke BURUNDI: Michal Murín. In Monoskop, a collaborative wiki research on social history of 
media art [online]. 

5  Mária Rišková je koordinátorkou združenia 13 kubikov, kurátorkou Galérie 13m3, teoretičkou 

umenia nových médií, spoluzakladateľkou projektov zameraných na umenie nových médií (Burundi 

media lab, Multiplace) a skupiny NADA. Pozri jej profi l na webstránke BURUNDI: Mária Rišková. In 
Monoskop, a collaborative wiki research on social history of media art [online]. 

6  Pozri RUSNÁKOVÁ, Katarína. V toku pohyblivých obrazov; RUSNÁKOVÁ, Katarína. História 
a teória mediálneho umenia na Slovensku. 





spoločnosti predstavuje Pavol Rankov7 a fenoménu digitálnej literatúry a kultúry 

zo širokej perspektívy sa vo svojich prácach venuje Bogumiła Suwara.8 V súvis-

losti so slovenským kontextom digitálnej umeleckej produkcie nemožno opome-

núť ani rozličné softvérové a internetové experimentálne projekty, inštalácie, 

performancie a pohrávanie sa s virtuálnou realitou, orientované na odhaľovanie 

a skúmanie možností, ktoré kombinácie viacerých modalít poskytujú.9 Čo sa 

týka využívania digitálneho média na tvorbu takých literárnych diel, ktoré by 

bolo možné percipovať z hľadiska nových estetických i pragmatických možností, 

dalo by sa povedať, že v slovenskom kultúrnom priestore je táto forma umelec-

kého vyjadrenia temer ignorovaná, resp. ak aj existuje, ide o nie veľmi známe 

projekty. V práci sa nezaoberám dielami, ktoré sa od diel v tlačenej podobe 

odlišujú iba tým, že sú publikované na internete.10 Zámerom práce je priblížiť 

špecifi ckosti diel písaných v digitálnom formáte, ktoré presahujú aspekty ako 

zdieľanie či internetová komunikácia.11 Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, 

že sa tieto špecifi ckosti pri písaní elektronickej literatúry na Slovensku temer 

neobjavujú, a ak aj takéto literárne formy existujú, ide o individuálne iniciatívy 

„roztrúsené“ po internetovej sieti a v zásade ťažko nachádzateľné. Predmetom 

práce je predstavenie a kontextualizácia možností písania v interaktívnych 

médiách a skúmanie literárneho umenia interaktívnych médií v anglofónnom 

priestore. Pre dnešnú tvorbu umeleckých diel v interaktívnych médiách je 

príznačný intermediálny charakter; autori pre predstavenie fi ktívneho sveta 

často prepájajú text, obraz a zvuk do výpovedného celku. V práci mám za cieľ 

vyjadriť sa k otázkam, ktoré síce nie sú nové, avšak digitálny formát a priestor 

internetu im umožnili nadobudnúť nové rozmery (interaktivita, fragmentár-

nosť, multilinearita, intermedialita, genológia, predstavenie a recepcia fi ktív-

neho sveta atď). Teoretické pozadie práce preto vychádza z interdisciplinárne 

nasmerovanej literárnej vedy a v práci využívam určité vedecké postupy, ktoré 

refl ektujú aktuálne poznatky súvisiace s uvedenou témou. Zámerom predstave-

nia týchto postupov pre výskum literárnej vedy je pokus o zaplňovanie „bielych 

miest“ v súčasnom slovenskom výskume digitálneho textu. Snahou práce je 

priblížiť umelecké diela na internete slovenskému čitateľovi, čo by mohlo sme-

rovať aj k nabádaniu prostredia slovenských autorov k využívaniu možností 

digitálnych médií pre tvorbu. Prínosom práce je teda predstavenie toho, v čom 

spočívajú možnosti písania v interaktívnych médiách pre spisovateľov laikov 

a aj pre profesionálnych spisovateľov. Pri pojednávaní o možnostiach písania 

v interaktívnych médiách pre neprofesionálnych autorov sa žiada podotknúť 

fakt, že táto tvorba vzniká ako dôsledok demokratizácie spoločnosti, zmeny 

postavenia autora, kolektívneho autorstva a iných aspektov, ktoré súvisia so 

súčasným vyzdvihovaním interakcie. Prínosom práce pre profesionálov by 

7  Pozri RANKOV, Pavol. Informačná spoločnosť – perspektívy, problem, paradoxy, s. 103-109.

8  Pozri SUWARA, Bogumiła. Globalizácie/antiglobalizácie a preklad (aj kybertextov), s. 198-210. 

SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 30-52.

9  Pozri RUSNÁKOVÁ, K. História a teória mediálneho umenia na Slovensku, s. 227-274.

10  Nebudem sa zaoberať webstránkami, ktoré umožňujú publikáciu a refl exiu poetických 

diel, prózy a fanfi ction na internete, pretože estetika a poetika týchto diel by sa v zásade vôbec 

neodlišovala od obsahovo rovnakých diel, ktoré by existovali v tlačenej forme. 

11  Hoci v slovenskom internetovom „priestore” vznikali iniciatívy krátkodobých kolektívnych pro-

jektov, ktoré mohli využívať intermedialitu, pre ich nestálosť sa im nebudem venovať.





mohla byť ich inšpirácia pri pokuse zaujať predovšetkým mladšie generácie 

čitateľov, a to prostredníctvom pokusu o priblíženie sa k dnešnému trendu 

interakcie, participácie a hravosti. 

Pri výbere samotných diel, ako aj teoretického pozadia, som sa zamerala 

prevažne na anglofónnu oblasť. Na toto prostredie sa orientujem z toho dôvodu, 

že v ňom vznikli nielen prvé digitálne prozaické diela publikované na internete, 

resp. online,12 ale sa v ňom formovali aj metodologické perspektívy, pomocou 

ktorých možno tieto diela uchopiť. Digitálnemu literárnemu umeniu sa aj v sú-

časnosti venuje pozornosť prevažne v anglofónnej oblasti, v porovnaní s ostat-

nými kultúrnymi oblasťami tam vzniká najväčší počet teoretických a vedeckých 

prác, ktoré tento fenomén skúmajú a pokúšajú sa o jeho uchopenie. Cieľom 

práce je sprístupnenie anglofónneho výskumu pre slovenské prostredie a tiež 

rozšírenie a doplnenie slovenského literárnovedného výskumu o riešenia otá-

zok, ktoré sa zaoberajú digitálnym dielom a kontextom jeho vzniku, spôsobom 

jeho šírenia a možnosťami jeho recepcie. Prínosom práce je výskum digitálnej 

fikcie ako fi kcie prítomnej v interaktívnych médiách. Metóda riešenia otázok 

v mojej práci spočíva v predstavení vedeckých prístupov k skúmanej problema-

tike písania v interaktívnych médiách a následného využitia týchto prístupov 

pre analýzu-interpretáciu digitálnej fi kcie. Pri uvažovaní o dielach vychádzam 

popri poznatkoch z literárnej vedy aj z poznatkov teórie nových médií, pričom 

sa usilujem o prehĺbenie vedomostí v oboch prístupoch. Prostredníctvom vý-

skumu literárneho diela v digitálnej podobe sa snažím poznatky literárnej vedy 

na Slovensku obohatiť o prístupy, pomocou ktorých je možné refl ektovať tento 

druh umenia. Moja práca by tak mohla slúžiť pre potreby refl exie cudzojazyčných 

digitálnych diel a vďaka výskumu meta/intermediality aj ako nástroj refl exie 

rôznych žánrov digitálneho umenia na Slovensku. Nevyhnutnosť vnímať, vší-

mať si a analyzovať, ako je digitálna fi kcia „urobená“, bola z metodologického 

hľadiska legitimizovaná už ruskou formálnou školou.13 Táto potreba vnímania 

spôsobu predstavenia „urobenej fi kcie“ sa vyskytuje aj na úrovni možností prog-

ramovateľného média, a preto ju pokladám za súčasť interpretácie fi kcie. Vzťah 

medzi teoretickým pozadím a spôsobom jeho využitia pre analýzy-interpretácie 

je prínosom pre refl ektovanie aspektov problematiky písania v interaktívnych 

médiách (okrem už spomínaných otázok možno pridať ešte aspekty špecifi cké 

pre digitálne médium – programovateľnosť, metamedialita, štruktúrne modely, 

performativita digitálneho znaku, latentná dynamika a iné). Za prínos práce 

považujem aj fakt, že sa orientujem na také diela digitálnej fi kcie, ktoré neboli 

predmetom interpretácie ani v anglofónnej oblasti a patria medzi nie veľmi 

známe príklady. Vo všeobecnosti pre anglofónny výskum digitálnej fi kcie nie 

sú interpretácie digitálnych fi kcií veľmi častou praktikou. Pre napredovanie 

výskumu považujem za podstatné nadväzovanie na existujúce zahraničné 

výsledky, čo je napokon v dobe globalizácie vedy a nákladnosti na technické 

prostriedky oprávnené a opodstatnené.

12  Za prvú online fi kciu sa považuje dielo Uncle Roger od americkej umelkyne Judy Malloy, pub-

likované vo virtuálnej komunite The WELL. V tejto súvislosti pozri kapitolu Hypertextová štruktúra 

Strýca Rogera.

13  V tejto súvislosti porovnaj Ako je urobený Gogoľov plášť od Borisa Ejchenbauma. Pozri BAKOŠ, 

Mikuláš. Teória literatúry, s. 353-370.





Pri úsilí o predstavenie digitálneho literárneho umenia sa vynára otázka, 

čo pojem digitálne umenie predstavuje. Vzhľadom na podstatu digitálneho 

umenia možno rozlíšiť dva prípady – technológie sú nástrojom na prepis ne-

digitálneho formátu do formátu digitálneho, čiže tieto diela majú vlastnosti 

tradične nedigitálnych umeleckých objektov (fotografi a, hudba, maľba atď.) 

s tým rozdielom, že existujú aj v podobe kódu. Druhý prípad sa objavuje vtedy, 

keď sú digitálne technológie nástrojom tvorby a digitálne umenie je uchované 

a prezentované v digitálnom formáte. Až druhý prípad umožňuje skúmať cha-

rakteristiky, pomocou ktorých sa digitálne umenie špecifi kuje a čiastočne aj 

vymedzuje voči ostatným typom umenia. Pri tomto umení sa na jednej strane 

žiada vnímať jeho odkaz na evolúciu tradičných médií, ktorej produktom sa 

stalo, na druhej strane je nevyhnutné nahliadať naň cez prizmu jeho vlastného 

terminologického aparátu a  inštrumentária. Pri uvážení výskumov digitálneho 

umenia, či konkrétnejšie digitálnej fi kcie,14 formy digitálneho umenia, ktorá 

je predmetom tejto práce, je zreteľné, že história ich teoretických prístupov 

dokladuje obe perspektívy. Prvou formou tvorby, uchovávania a prezentovania 

digitálnej fi kcie na internete sa stáva hypertext. Pre písanie v hypertextovom 

dokumente je charakteristická fragmentácia textu na textové jednotky – lexie,15 

ktoré sú navzájom pospájané pomocou hypertextových prepojení.16 Čitateľ sa 

pohybuje dielom prostredníctvom svojej interakcie s interfejsom17 počítača 

(pomocou klávesnice, myši), pričom na tzv. „uzloch“ má možnosť výberu z via-

cerých ciest postupovania (multilinearita diela). Pre počiatočnú vlnu skúmania 

literárnej podoby hypertextov, tzv. „hyperfi kcií“ je na jednej strane príznačné 

jej vymedzovanie voči tlačenej literatúre (niekedy až prehnané vyzdvihovanie 

možností, ktoré hypertext prináša, čo súvisí s euforickým prijímaním novej 

technológie) a na druhej strane jej zväzovanie s určitými literárnovednými 

konceptmi dvadsiateho storočia. Mnohí autori patriaci do tejto teoretickej 

školy, ktorú britská bádateľka Astrid Ennslin nazvala „americkou školou hy-

pertextovej teórie“18 vyslovujú tézy, že hypertext sa stal akýmsi „zosobnením“ 

týchto literárnovedných konceptov, najčastejšie pochádzajúcich od autorov 

ovplyvnených postštrukturalizmom a postmodernou fi lozofi ou.19 Ďalší smer 

vnímania a refl ektovania digitálnej fi kcie defi nuje pokus o prihliadanie na 

jej špecifi cké črty, pričom sa už nezdôrazňuje jej miesto v evolučnom vývoji 

14  Existuje mnoho termínov na popísanie literárneho digitálneho umenia, ktoré sa používajú 

väčšinou ako synonymá: digitálna literatúra, elektronická literatúra, e-literatúra, mediálna literatúra, 

literatúra nových médií atď.

15  George Landow označuje pojmom „lexia“ elektronické stránky hypertextu.Tento pojem Landow 

prebral od Rolanda Barthesa, ktorý ho vysvetľuje v diele S/Z: „Necháme tedy text popraskat, čímž se 

po způsobu drobného zemětřesení rozestoupí bloky signifi kace, u nichž čtení uchopuje pouze hlad-

ký povrch, nepostřehnutelně scelený větnou kadencí, plynoucí diskurz narace, velkou přirozenost 

běžné řeči. Vůdčí signifi kant bude rozsekán na posloupnost krátkých soumezných fragmentů, které 

zde označíme ako lexie, neboť běží o jednotky četby.“ Pozri BARTHES, Roland. S/Z, s. 26. 

16  Používajú sa aj synonymá „link“ a „hypertextový odkaz“. 

17  V práci používam pôvodne anglický pojem „interfejs“ (interface) a nie pôvodne slovenský 

pojem „rozhranie“. Pretože ako udáva slovenská publikácia už z roku 1988, „Toto pôvodne anglické 

slovo už nie je cudzie, tak sa vžilo.“ Pozri GABRIŠ, Peter – HAVERLÍK, Ivan – ŠNOREK, Miroslav. 

Svet počítačov, s. 271.

18  ENSSLIN, Astrid. Reconstructing the deconstructed – hypertext and literary education, s. 311. 

„American School of hypertext theory”.

19  V tejto súvislosti pozri podkapitolu K otázkam poetiky hypertextu.





literárneho diela, ale skôr sa uvádza jej spätosť s počítačovými hrami.20 Dô-

vodom prepojenosti digitálnej fi kcie a počítačových hier je nielen ich kódová 

podstata,21 ale aj interaktivita či participácia čitateľa/hráča na postupe deja 

v zmysle jeho výberu jednej z možností pohybu.22 Kanonickým dielom pre 

druhú fázu teórie digitálnej fi kcie je práca fínskeho bádateľa Espena J. Aarsetha 

Cybertext z roku 1997. Aarseth v nej defi nuje kybertext ako strešný termín pre 

viaceré druhy literárneho výrazu i počítačových hier:

„Čitateľ kybertextu je hráčom, gamblerom, kybertext je svetom hry alebo hrou 

sveta; v týchto textoch je možné objavovať, strácať sa, a odhaľovať tajné cesty, 

a to nie metoforicky, ale pomocou topologických štruktúr textu. (...) [Kybertext] 

je perspektívou pre všetky formy textuality, spôsobom, ako rozšíriť oblasť záuj-

mu literárnej vedy, aby zahŕňala fenomény, ktoré sa dnes vnímajú mimo poľa 

literatúry, alebo sú marginalizované – alebo dokonca stoja voči nej v opozícii 

(...) kvôli čisto irelevantným dôvodom. Kybertext (…) je širokou škálou (alebo 

perspektívou) možných textualít, vnímanou ako topológia strojov, ako rôzne 

druhy literárnych komunikačných systémov, kde funkčné rozdiely medzi me-

chanickými časťami hrajú dôležitú rolu pri určovaní estetického procesu.“23

Aarseth radí do komplexu kybertextov fenomény ako hypertext, textové počíta-

čové hry, príbehy tvorené pomocou počítačového média, participačné systémy 

simulujúce svet a ďalšie sociálno-textuálne systémy internetovej siete. Oproti 

zástupcom hypertextovej teórie sa Aarseth diferencuje tým, že sa nezame-

riava predovšetkým na rozlišovanie textových médií (tlač, digitálny formát), 

ale zdôrazňuje funkcie textu, v závislosti od čoho vytvára pojem na označe-

nie typu literatúry, ktorá si žiada fyzickú participáciu čitateľa – ergodická 

literatúra.24 Na základe Aarsethovho presadzovania tézy, že médium je 

súčasťou literárnej dynamiky, sa otvára širšie pole pre výskum materiality 

digitálnej fi kcie25 ako aj uvažovania o estetike a pragmatike literárnych diel 

založených na programovaní (nielen próza, ale zásadné postavenie tu má aj 

poézia). Poézia, ktorá vzniká pomocou programovania (kódová poézia, kinetic-

ká poézia, generatívna poézia, hypertextová poézia a rôzne typy poézie, ktoré 

boli vytvorené pomocou počítača a využívajú jeho možnosti, hoci tradične ich 

autori nepracovali s digitálnym médiom – vizuálna poézia a jej známy druh 

konkrétna poézia, zvuková poézia atď.) sa objavuje už od 50. rokov, konkrétne 

20 V tejto súvislosti pozri podkapitolu Hra a digitálna fi kcia.

21  V tejto súvislosti pozri interlúdium O materialite digitálnej fi kcie.

22  V tejto súvislosti pozri podkapitolu Poetika hypertextu.

23  AARSETH, Espen, J. Cybertext, s. 4, 18, 22. kurzíva v origináli. „The reader is a , a ; the cybertext 

is a game-world or world-game; it is to explore, get lost, and discover secret paths in these texts, not 

metaphorically, but through the topological structures of the machinery. (…) [Cybertext] is a perspec-
tive on all forms of textuality, a way to expand the scope of literary studies to include phenomena 

that today are perceived as outside of, or marginalized by, the fi eld of literature--or even in opposi-

tion to it, for (…) purely extraneous reasons. Cybertext (…) is the wide range (or perspective) of pos-

sible textualities seen as a typology of machines, as various kinds of literary communication systems 

where the functional diff erences among the mechanical parts play a defi ning role in determining the 

aesthetic process.”

24  V tejto súvislosti pozri podkapitolu Ergodická literatúra.

25  V tejto súvislosti pozri interlúdium O materialite digitálnej fi kcie.





od roku 1959.26 Takisto uvažovanie o materialite týchto diel nie je novinkou. 

Avšak Aarsethov dôraz na odlišovanie skriptonov a textonov,27 ktorý sa v teórii 

digitálneho diela udomácnil vďaka popularite jeho monografi e, spôsobil zvýšený 

záujem o túto problematiku. Téza Leva Manovicha o programovateľnosti 

ako najdôležitejšej vlastnosti digitálnych diel sa stala základom pre defi novanie 

piatich princípov médií, ktoré umožňujú vznik/prenos diel pomocou digitál-

nej kreácie/spracovania nových médií. Termín nové médiá nepochádza od Leva 

Manovicha, ale vďaka jeho iniciatíve, ako aj iniciatíve ďalších autorov,28 sa stal 

všeobecne rozšírený ako termín zahŕňajúci súčasné technologické inovácie, nové 

komunikačné paradigmy a metódy spracúvania informácií, resp. dát.29 V rámci 

tohto smerovania je digitálna fi kcia na základe svojej kódovej podstaty pova-

žovaná za príslušníčku diel nových médií. Uvažovanie o umení nových médií ako 

o strešnom termíne pre programované umelecké diela, ktoré vznikajú pomocou 

digitálnych technológií, eliminuje otázku žánrovej problematiky, respektíve 

týmto termínom ponúka možnosť, ako ju obísť. Pri týchto multimediálnych 

dielach je často ťažké a niekedy pre nejasné druhové vymedzenie aj nezmyselné 

striktne im prisudzovať umelecký druh a aj žáner. Pojem umenia nových médií sa 

tak prostredníctvom rozpustenia hraníc stal spôsobom (či v pozitívnom alebo 

negatívnom význame), ako tento problém riešiť. Využívanie intermediality 

26  Christopher T. Funkhouser udáva za prvého autora poézie, ktorá bola vytvorená pomocu 

experimentovania s digitálnou technológiou mladého nemeckého študenta informatiky – Thea 

Lutza, ktorý v roku 1959 vložil do databázy počítača typu Zuse Z22 šestnásť výrazov z Kaf-

kovho románu Zámok a naprogramoval databázu tak, aby skombinovala výrazy do fráz podľa 

pravidiel syntaxe. Theo Lutz svoj výtvor popísal v teoretickej práci Stochastische Texte. Pozri 

FUNKHOUSER,Christopher T . Prehistoric Digital Poetry, s. 37-38. Digitálny umelec Johannes Auer 

prekódoval Lutzovo dielo do internetu. AUER, Johannes. Theo Lutz: Stochastische Texte (1959) 

[online]. 

27  Aarsethove pojmy texton a skripton nie sú naformulované veľmi presne a pri ich bližšom 

skúmaní sa objavuje ambivalencia. Vzťah texton-skripton možno nazerať z hľadiska materiality – 

textony ako reťazce znakov, ktoré existujú v texte (čiže by mohlo ísť o kódovací jazyk) a skriptony 

ako reťazce znakov, ktoré čitateľ vidí (mohlo by ísť o reprezentáciu textonov na monitore počítača). 

Na druhej strane je možné tento vzťah vnímať z hľadiska čitateľovej aktivity pri recepcii diela, čo 

vychádza z Aarsethovej demonštrácie textonov a skriptonov na sonete Cent mille milliards de poémes 
od Raymonda Queneaua z roku 1961. Sonet obsahuje 140 textonov, ktoré možno skombinovať do 

100 000 000 000 000 skriptonov. Čiže z tohto hľadiska môžme vnímať skriptony ako kombinácie 

textonov. Skriptony sú potom tým, čo číta „ideálny čitateľ“ ak presne sleduje kombinácie textonov. 

Navyše nemožno tu hovoriť o kóde a jeho výstupe na obrazovke, pretože tento sonet je dielom 

napísaným na papieri. Avšak na konci paragrafu sa Aarseth vracia k hľadisku materiality. Skriptony 

podľa neho nie sú tým, čo nevyhnutne číta každý čitateľ, ale tým, čo číta ideálny čitateľ, keď sleduje 

lineárnu štruktúru textového výstupu, takže sa zase nachádza pri hľadisku materiality – skriptony 

ako výstup, resp. zobrazenie textonov na obrazovke. Hľadisko materiality podčiarkuje aj Aarsethova 

traverzná funkcia – mechanizmus, na základe ktorého sa skriptony odhaľujú alebo generujú z textonov 

a prezentujú sa užívateľovi textu. Traverzná funkcia je potom vlastnosťou počítačového média – 

schopnosť vnímať kódový text v dvojitej forme – ako kód aj ako zápis na obrazovke. Podľa Aarsetha 

text obsahuje texton, skripton a traverznú funkciu. Pozri AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 62-65. 

Podobné uvažovanie o digitálnom texte môžeme nájsť aj u Philippea Bootza. Na základe Bootzovho 

postulátu o „performativite digitálneho diela“ sa „texte-auteur“ zobrazuje pred čitateľom ako „texte-

a-voir“ (v tejto súvislosti pozri kapitolu O materialite digitálnej fi kcie). 

28  Pozri RUSH, Michael. New Media in Late 20th-Century; SWALWELL, Melanie. New/Inter/
Media, s. 46-56; New Media Reader. Ed. Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort; New Media: A Critical 
Introduction. . Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, et al; New Media Poetics. Ed. Adalaide Morris, 

Thomas Swiss. V súvislosti s kontextom pojmu „nové médiá“ a jeho chápaním a využívaním nielen 

v slovenskom prostredí pozri RIŠKOVÁ, Mária. Agónia a extáza umenia nových médií, s. 33-35.

29  Pozri LIU, Alan. Imagining the New Media Encounter [online]. 





je príznačné pre tvorbu digitálnych fi kcií už od začiatku, ale rovnako ako spôsob 

písania digitálnych diel, aj spôsob aplikácie tohto fenoménu prechádzal istým 

vývojom. Od počiatočnej veľmi sporadickej implementácie vizuálnych prvkov 

k textu (napr. ako vizuálne ikonky pre navigáciu hyperfi kciou) sa v digitálnych 

dielach, či konkrétne v tzv. hypermédiách30 vyskytuje vzťah medzi obrazom 

a textom ako stále častejší prostriedok vyrozprávania príbehu.31 Technologický 

rozvoj postupne umožnil rozmach intermediality ako dôsledok narastajúcich 

možností jej využitia a tiež prostredníctvom ľahšieho kombinovania semiotic-

kých systémov. Pavol Rankov tiež podčiarkuje spätosť medzi technologickými 

možnosťami a multimediálnosťou diela. Rankov tvrdí, že sieťový dokument 

„[I]ntegruje v sebe spolu s textom aj obraz, zvuk či animáciu. A dôležité je 

samotné programové vybavenie, ktoré takúto multimediálnosť umožňuje.“32

Intermediálny aspekt má v digitálnej fi kcii viacero funkcií: estetickú (pre-

pojenie semiotických systémov vytvára estetický zážitok), navigačnú (čitateľ 

sa v mnohých fi kciách pohybuje pomocou klikania na vizuálne ikonky, ktorých 

dizajn pomáha pri čitateľovej orientácii alebo aspoň pri vymedzovaní hlavných 

motívov fi kcie), imerzívnu (zvuk a zobrazenie priestoru môžu sprostredkovať 

imerziu čitateľa do fi ktívneho sveta), sémantickú funkciu a funkciu predsta-

vovania sveta fi kcie.33 Na imerzívnu funkciu upozorňuje aj nórska bádateľka 

Anne Mangen. Mangen tvrdí, že kombinácia senzoricko-motorických aktivít, 

ktoré multimediálne kyberfi kcie vyžadujú, má účinok aj na čitateľovu imerziu 

do sveta príbehu:

„Spolu s percepčnými a kognitívnymi aktivitami vykonávame špecifi cké a nevy-

hnutné motorické aktivity. Tieto senzoricko-motorické kombinácie majú feno-

menologický vplyv na náš zážitok čítania naratívnych fi kcií na GUI34, napríklad 

na náš zážitok imerzie do fi ktívneho sveta.“35 

Podmienkou čitateľovej imerzie do fi ktívneho sveta je, aby zabudol, že fi ktívny 

svet mu je sprostredkovaný pomocou nejakého média, teda že tento fi ktívny 

svet je mediovaný. Čitateľovo/divákovo pristúpenie na stratégiu transparentnej 

bezprostrednosti36 média je kľúčovým nielen pre zážitok napr. v rôznych virtu-

álnych realitách, ale je aj princípom, s ktorým pracujú mnohé médiá, usilujúce 

sa o uchopenie a dokumentáciu reality. Podľa teoretičky Marie-Laure Ryan37 sa 

30  Pojem „hypermédium” použil po prvýkrát Theodor Holm Nelson v eseji z roku 1970. Oproti 

konceptu hypertext kladie pri koncepte hypermédia väčší dôraz na multimédiálny charakter (audio 

a video segmenty) a tiež zdôrazňuje nelineárny charakter. Por. NELSON, Theodor Holm. No More 
Teachers’ Dirty Looks, s. 16–23. 

31  V tejto súvislosti pozri kapitolu Kartografi cká podzemka.

32  RANKOV, Pavol. Informačná spoločnosť – perspektívy, problem, paradoxy, s. 98. 

33  V tejto súvislosti pozri kapitolu Metamediálne ihrisko.

34  Mangen používa termín GUI (graphic user interface) – grafi cký používateľský interfejs. Ide 

o interfejs, ktorý používa grafi cké ikonky – príkladmi GUI sú Microsoft Windows, Mac OS X a X 

Windows System. Pozri MANGEN, Anne. New Narrative Pleasures? [online], s. 157. 

35  MANGEN, Anne. New Narrative Pleasures? [online], s. 155. „We perform specifi c and signifi cant 

motor actions in addition to perceptual and cognitive actions, and such sensory-motor combina-

tions have phenomenological implications for our reading experience of GUI narrative fi ctions, for 

instance for our experience of immersion in a fi ctional universe.”

36  V tejto súvislosti pozri interlúdium O materialite digitálnej fi kcie.

37  RYAN, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality.





ideál estetického zážitku pri spoznávaní digitálnych diel nachádza v prepojení 

imerzie a interaktivity. Interaktivita, jedna z najzákladnejších charakteristík 

spoznávania digitálneho umenia, privádza do uvažovania o digitálnom umení 

koncept hypermediácie. Cieľom hypermediácie je podľa Boltera a Grusina38 pri-

pomenúť užívateľovi prítomnosť média. Aj pri skúmaní spôsobu čitateľovej 

interakcie s médiom je pozorovateľná rozmanitosť zapríčinená technologickým 

pokrokom, rovnako ako pri iných spomínaných aspektoch. Spôsob čitateľovej 

interakcie s dielom prebieha prostredníctvom jeho interakcie s interfejsom. 

Možnosti interakcie prechádzajú od typického „klikania“ na intratextové či 

extratextové linky v hypertextových fi kciách,39 cez nasmerovanie kurzora na 

aktívne ale pritom neaktívne pôsobiace znaky (latentná dynamika),40 cez diela, 

ktoré stoja na pomedzí počítačových hier, a pri ktorých sa dá hovoriť o kon-

fi guračnej funkcii užívateľa,41 k takej forme interakcie, kde čitateľ zasahuje 

do kódu alebo ho vytvára (textonická funkcia, ktorá je však využívaná iba 

zriedkavo). Programovanie, teda tvorba kódu, bolo viacerými bádateľmi 

digitálneho umenia považované za formu písania.42 Autor pri programovaní, 

rovnako ako pri kódovaní, operuje s istým sumárom znakov (ktoré majú pri 

programovaní väčšinou performatívnu funkciu) a uvádza ich do vzájomných 

vzťahov. Z toho vyplýva, že pri uvažovaní o písaní v interaktívnych médiách, 

mám na mysli písanie v širšom význame, vo význame, ktorý presahuje písanie, 

ako ho poznáme z tlačeného média, smerom k písaniu ako tvorbe textuality 

v médiu počítača, ale aj ako forme tvorby digitálneho diela prostredníctvom 

programovania. Pri programovaní na rozdiel od digitalizácie ide o vlastné písa-

nie nového digitálneho diela vo forme kódu. V práci uvádzam pojem digitálna 

fikcia, pod ktorým vnímam v počítačovom programe napísané digitálne 

dielo, v ktorom autor ponúka svet fi kcie. Zameriavam sa iba na digitálnu fi kciu 

v prostredí internetu, pretože médium internetu je tým najdostupnejším spô-

sobom jej prezentácie a zároveň je najsúčasnejším fenoménom tvorby umenia 

a zdieľania kultúrnej produkcie. Na predstavenie rôznych spôsobov písania 

digitálnej fi kcie uvádzam štyri diela pochádzajúce z anglofónneho prostredia 

(prvé dve sú z amerického prostredia, druhé dve z anglického prostredia). 

V týchto fi kciách sa sprítomňujú špecifi cké uhly riešenia problematiky písania 

a recepcie digitálneho umenia. Každé z diel otvára problematiku, príznačnú 

pre určitú oblasť výskumu interaktívneho digitálneho umenia. Hoci súslednosť 

interpretovaných diel smeruje od technologicky jednoduchších k technologic-

ky zložitejším, zámerom tohto usporiadania nie je navádzať k domnienke, že 

princíp tvorby starších diel bol úplne nahradený princípom tvorby tých novších. 

Aj dnes, po uplynutí dvadsiatich troch rokov od vytvorenia prvej online nara-

tívnej hypertextovej fi kcie,43 sa obdobné diela vynárajú, hoci oproti minulosti 

majú na internete štatisticky menšie zastúpenie. Umelci využívajúci pri tvorbe 

médium počítača sa dnes prikláňajú skôr k využívaniu kombinácie viacerých 

38  BOLTER, Jay, David – GRUSIN, Richard. Remediation, s. 272.

39  V tejto súvislosti pozri podkapitolu Asociačný model.

40  V tejto súvislosti pozri podkapitolu Metamedialita digitálnej fi kcie.

41  V tejto súvislosti pozri kapitolu Hravosť Alice.

42  V tejto súvislosti pozri interlúdium O materialite digitálnej fi kcie.

43  V tejto súvislosti pozri kapitolu Hypertextová štruktúra Strýca Rogera





médií než k tomu, aby by bolo dielo iba textové. Po prvotných viac či menej 

katastrofi ckých vyhláseniach o budúcnosti tlačenej literatúry44 sa objavilo 

tvrdenie o smrti takého spôsobu písania hypertextu, ktorý by bol zameraný 

najmä na text  („koniec zlatého veku“
 

literárneho hypertextu45) a nakoniec 

sa sama hypertextová teória založená na glorifi kácii hypertextového písania 

ocitla pred rozsudkom smrti.46 

Digitálne literárne umenie už dnes vôbec nepatrí medzi novinky. Dôkazom 

toho je popri množstve umeleckých diel na internete z rôznych jazykových 

oblastí aj široká škála vedeckých postupov, cez ktoré je možné tieto diela vní-

mať. Popri tendenciách vnímania hypertextu ako „realizácie“ postštruktura-

listického chápania textu (kontinuita literárnovedného chápania) sa bádanie 

a teoretické uchopovanie elektronickej literatúry zameriava predovšetkým 

na problematiku materiality, kódovej podstaty, intermediálnych relácií a na 

refl ektovanie nových trendov súvisiacich s perspektívou inovovanej estetiky. 

O problematike materiality elektronickej literatúry sa dá uvažovať na základe 

vnímania diela nie z perspektívy „transparentnej bezprostrednosti“, ale z per-

spektívy „technotextu“ – „literárneho diela, v ktorom je technológia, ktorá 

ho vytvára v úzkej korelácii s verbálnou podobou slov.“47 Umenie odpovedá 

na technické možnosti, ktoré sú autorovi k dispozícii, teda proces progresu 

je nezvratný nielen z hľadiska kvantít umeleckých diel na internete, ale aj 

z hľadiska využitia alternatív pre ich tvorbu. Z perspektívy estetiky možno 

pri nazeraní digitálneho umenia hovoriť o tradičnej estetike, estetike nových 

médií a technoestetike – estetike umenia vytvoreného pomocou technológie.48 

V práci predstavujem viaceré aspekty digitálnej fi kcie, ktorých kombinácia je 

indikátorom jej charakteristického postavenia v rámci ostatného digitálneho 

umenia – fragmentárnosť, multilinearita, interaktivita, performativita, dyna-

mickosť, intermedialita a princíp hry a hravosti. Predpokladám, že fenomény 

príznačné pre spoločnosť v určitom časovom období sa prepisujú aj do kreácie 

a recepcie umenia. Preto, ak je dnešným trendom interakcia, dynamickosť, par-

ticipácia a hravosť v rôznych podobách, predpokladám, že tieto trendy určujú 

aj spôsob tvorby a čítania umeleckej literatúry. Ak je tendenciou v súčasnej 

spoločnosti vytváranie podmienok pre čo najjednoduchší prístup k umeniu, 

informáciám, technológiám atď, mojím predpokladom je, že táto tendencia 

vplýva aj na pokus autorov o sprístupnenie svojej tvorby, k čomu v dnešnej 

globálnej spoločnosti prispieva možnosť publikácie na internete. Ľahkosť 

prístupu a fenomén hry ako kreatívnej a aktívnej spolupráce na dianí v spoloč-

nosti a rozvíjania mnohých (umeleckých) projektov sú par excellence ideálom 

44  Pozri napr. KERNAN, Alvin B. The Death of Literature. COOVER, Robert. The End of Books [on-

line]; BIRKETS, Sven. The Gutenberg Elegies; POSTMAN, Neil. Technopoly.
45  COOVER, Robert. Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age [online]. V tejto súvislosti 

pozri podkapitolu Poetika hypertextu.

46  Pozri ESKELINEN, Markku. Cybertext Theory [online]; MONTFORT, Nick. Cybertext Killed the 
Hypertext Star [online]. V tejto súvislosti pozri podkapitolu Poetika hypertextu.

47  Pozri CIESIELSKA, Joanna. Stelesnenie slova čiže o novej zmluve medzi formou a obsahom, s. 

105.

48  V súvislosti s technoestetikou pozri SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 43-

47. STREHOVEC, Janez. The word image/virtual body : on the techno-aesthetics of digital literary objects 
– Feature – Critical Essay [online]. 





dneška. Predpokladám, že vplyv týchto fenoménov sa prejavuje ako „ludifi kácia 

kultúry,“49 teda upriamenie na hravý postoj. Ďalšími fenoménmi súčasnosti, 

ktoré podľa mojej domnienky vplývajú aj na tvorbu diel a ich výber čitateľmi 

sú estetická príťažlivosť, využitie diverzity medialít na zaujatie čitateľa a pokus 

o predstavenie čo najintenzívnejšieho zážitku v čo najkratšom čase. 

49  O „ludifi kácii kultúry” („ludifi cation of culture”) v zmysle, že mnohé aktivity sa praktizujú 

s hravým postojom, hovorí Joost Raessens. Pozri RAESSENS, Joost. Playful Identities, or the Ludifi ca-
tion of Culture, s. 52–57.





1. HYPERTEXTOVÁ ŠTRUKTÚRA 
STRÝCA ROGERA

To, čo som napísala do modrého diára, sa nestalo presne tak, ako je tam napísané.

Screenshot z Uncle Roger – A Party in Woodside

O fi kcii Uncle Roger sa uvažuje ako o historicky prvej online fi kcii. Táto fi kcia 

bola publikovaná v rokoch 1986 a 1987 na stránke ArtCom Electronic Network 

virtuálnej komunity Th e WELL50. Jej autorka, americká umelkyňa Judy Malloy, 

ju vytvorila ako databázu pozostávajúcu z troch súborov s názvami A Party in 

Woodside, Th e Blue Notebook, Terminals. Pôvodne bola fi kcia vytvorená v operač-

nom systéme UNIX a neskôr prepísaná do programovacieho jazyka BASIC ako 

verzia na CD. Originál bol v roku 1995 v nekompletnej podobe adaptovaný pre 

web pomocou programovacieho jazyka HTML a v roku 2003 zrevidovaný. V práci 

50  The WELL je skratka pre „The Whole Earth 'Lectronic Link”, virtuálnu komunitu, ktorá fun-

guje od roku 1985. Vo svojich začiatkoch bola stránka programovaná cez softvérový system UNIX 

a konferenčný program Picospan. Ako online systém využívala sieť UniNet. Od januára 1992 je 

stránka dostupná na internete: <http://www.well.com>.





využívam iba verziu z roku 2003, ktorú autorka doplnila o text, ktorý oproti 

originálu vo verzii z roku 1995 chýbal. Prvým dôvodom mojej práce s verziou 

z roku 2003 je fakt, že k žiadnej z predošlých verzií nemám prístup, a druhým 

dôvodom je moja intencia pojednávať práve o hypertextových štruktúrach. Ako 

autorka potvrdzuje v inštrukciách pri verzii diela z roku 2003, táto posledná 

verzia obsahuje textový materiál originálu a podľa jej štúdie51 pripomína zobra-

zenie na dobových monitoroch – zelený alebo žltý text na čiernom pozadí. Ako 

uviedla v našej súkromnej písomnej komunikácii, „hoci sa tam môže vyskytnúť 

pár výnimiek, linky vo verzii z roku 2003 sú rovnaké ako linky vo verzii z roku 

1986.“52 V originálnej verzii v časti A Party in Woodside bolo každé heslo zároveň 

aj linkom, čiže čitateľ si mohol vybrať z väčšieho množstva možností. V tejto 

časti originálnej verzie mohol čitateľ sledovať iba „reťaz linkov,“53 čo znamená, 

že mal vždy k dispozícii iba lexie, ktoré sa týkali jedného hesla. Podľa vyjadrenia 

autorky, spôsob čítania v novších verziách, kde si čitateľ môže vybrať z viace-

rých „reťazí“, „lepšie refl ektuje zážitok z večierka.“54 V časti Th e Blue Notebook 

sa linky zmenili z pôvodného radu hesiel na súčasné grafi cké ikony a ich počet 

sa znížil v každej lexii na tri. Časť Terminals neobsahovala klávesnicu, čitateľ 

si po prečítaní jednej lexie „vypýtal“ ďalšiu, ktorú mu náhodne pridelil číselný 

generátor. Verzia, kde si čitateľ vyberá ďalší postup na základe „kliknutia“ na 

ľubovoľný kláves, je preto interaktívnejšia. Čo sa týka štruktúry, tá je podľa 

slov autorky „v zásade rovnaká ako štruktúra verzie v UNIXe/BASICu.“55 Hoci 

pri dizajne a štruktúre sa objavili spomenuté zmeny, príbeh diela ostáva iden-

tický so svojou originálnou verziou. Tieto rozdiely nemajú zásadný vplyv na 

proces čítania diela, autorka sa prostredníctvom nich snažila urobiť dielo pre 

súčasného čitateľa zaujímavejším, atraktívnejším a interaktívnejším. 

Príbeh hyperfi kcie Uncle Roger je vyskladaný z troch sekvenčne nadväzujú-

cich rozprávaní, ktoré sú samostatne umiestnené v jednotlivých súboroch. Ex-

tradiegetické roviny, z ktorých rozprávačka Jenny podáva príbeh, sú vzájomne 

časovo i priestorovo špecifi cké. V časti A Party in Woodside Jenny spomína na 

oslavu, ktorá sa v ten istý večer odohrala v dome rodiny Broadthrowcov, kde 

sa Jenny stará o deti. Diegetickú rovinu časti Th e Blue Notebook priestorovo 

lemuje prostredie reštaurácie v Silicon Valley počas narodeninovej oslavy Toma 

Broadthrowa. Miestom diegézy tretej časti Terminals je fi rma v San Franciscu, 

kde je Jenny zamestnaná. Rozprávanie je vo všetkých častiach koncipované ako 

interferencia (denného) sna a reality, hranica odlíšenia jedného fenoménu od 

druhého je hmlistá. Takéto prelínanie reality s fantáziou je navyše obohatené 

o nelineárnu fi ktívnu časovú dimenziu – prestupovanie času hlavnej dejovej 

línie a retrospektívy. Čitateľ osciluje medzi Jennyiným vykreslením udalostí, 

51  MALLOY, Judy. From Narrabase to Hyperfi ction: Uncle Roger [online].

52  MALLOY, Judy. Uncle Roger – some issues with structure [správa elektronickej pošty]. „Although 

there may be a few exceptions, the links in the 2003 version are the same as the links in the

1986 version.”

53  MALLOY, Judy. Uncle Roger – some issues with structure [správa elektronickej pošty]. „chain of 

links”

54  MALLOY, Judy. Uncle Roger – some issues with structure [správa elektronickej pošty]. „better 

refl ects the experience of being at a party”

55 MALLOY, Judy. Uncle Roger – some issues with structure [správa elektronickej pošty]. „Basically the 

structure is the same as the UNIX/BASIC version.”





dialógmi postáv, jej snovými predstavami, túžbami a projekciami zážitkov 

z minulosti prostredníctvom zápisov v jej denníku alebo na základe spomienok. 

Písanie pomocou hypertextu, ktoré Judy Malloy pri písaní pre web využíva, 

umožňuje autorom naviazať textové fragmenty na seba takým spôsobom, aby 

spolu vytvárali sieť vzájomne sa prepájajúcich uzlov. Americký spisovateľ Ro-

bert Coover vysvetľuje túto funkciu tvrdením, že autor „sa okrem spisovateľa 

stáva aj dizajnérom, architektom či krajinným architektom, ktorý stavia alebo 

rozvrhuje štruktúrny či geografi cký priestor, kde sa čitateľ môže túlať ako pri 

osamelej výprave so sprievodom umelca-tvorcu alebo i bez neho.“56 

„Spisovateľ-dizajnér” vytvára prostredníctvom využitia média počítača 

viacsmerné relácie medzi jednotlivými lexiami, čo sa pri recepčnom procese 

odzrkadľuje v možnosti multilineárneho čítania. Hypertextové dielo vyžadu-

je interakciu čitateľa – k tomu, aby čitateľ prešiel textom, musí interagovať 

s interfejsom. Interakcia funguje ako výber z ponúknutých spôsobov pohybu 

a rozhodnutia v danom časovom okamihu pre „kliknutie“ na istý link, čoho 

dôsledkom je zobrazenie istej lexie. Dalo by sa povedať, že tento link je viaza-

ný referenčným vzťahom k prináležiacej lexii. Švédska bádateľka Anna Gunder 

v tomto kontexte hovorí o „zdroji linku“ (miesto, odkiaľ link vychádza) a „cieli 

linku“ (miesto, ku ktorému link smeruje),57 pričom od Raineho Koskimaa-

ho preberá koncept „ukotvenia“. Koskimaa defi nuje „ukotvenie“ ako „presné 

miesto v lexii, ku ktorému je link pripojený – to znamená, začínajúci alebo 

konečný bod linku.“58 Niekedy sa ako „ukotvenie“ môže prejavovať celá lexia, 

alebo tiež jedna lexia môže obsahovať viac „ukotvení“, ak má viac liniek. Stuart 

Moulthrop a Nancy Kaplan59 navrhli na označenie spôsobu, ktorým je možné 

„ukotvenie“ odlíšiť od zvyšku prostredia, resp. dosiahnuť jeho zviditeľnenie 

(farebné označenie, podčiarknutie textu, orámovanie obrázku, ak je ukotve-

ním atď.), termín „nápoveda“. „Nápoveda“ slúži pre čitateľa ako pomôcka pri 

interakcii s dielom, jeho fyzickej participácii potrebnej pre pohyb dielom. Práve 

aspekt fyzickej participácie vníma nórsky teoretik Espen A. Aarseth ako jednu 

z kľúčových charakteristík kybertextov,60 čo sa pokúsil legitimizovať pojmom 

„ergodická literatúra“ (z gréckych termínov ergon, znamenajúceho práca, a ho-

dos, čo znamená cesta), ktorý má byť voči hypertextom i kybertextom nadra-

deným pojmom. Ergodická literatúra je chápaná ako taký typ literatúry, ktorý 

si pre posun textom vyžaduje fyzickú participáciu čitateľa, resp. pri ktorom 

čitateľ musí vykonávať „netriviálnu prácu.“61 Podľa Raineho Koskimaaho62 

bol Aarseth prvým teoretikom, ktorý objasnil rozdiel medzi interaktivitou 

56 COOVER, Robert. Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age [online]. „became a kind of 

designer or architect or landscaper as well as writer, building or laying out a structural or geographi-

cal space through which the reader might roam as though on a quest of her own, guided or not 

guided by its artist-maker.”

57  GUNDER, Anna. Forming the Text, Performing the Work [online]. „link source”, „link destina-

tion”.

58  KOSKIMAA, Raine. Digital Literature – From Text to Hypertext and Beyond [online]. „anchor” , 

„the exact place in a lexia to which a link is attached – that is, the starting or ending point of a link.”

59  MOULTHROP, Stuart – KAPLAN, Nancy. Where No Mind Has Gone Before, s. 212-223. „cue“.

60  Aarseth považuje hypertexty za podskupinu kybertextov a kybertexty za podskupinu ergodickej 

literatúry. 

61  SUWARA, Bogumiła. Globalizácie/antiglobalizácie a preklad (aj kybertextov), s. 207.

62  KOSKIMAA, Raine. Digital Literature – From Text to Hypertext and Beyond [online].





tradičnej a digitálnej literatúry tým, že interaktivitu kategorizoval do štyroch 

typov funkcií čitateľa/užívateľa: interpretačnej, prieskumníckej, konfi gurač-

nej a textonickej.63 Tieto typy čitateľských funkcií môžu slúžiť zároveň ako 

demonštrácie rozdielov medzi čítaním tradičnej a ergodickej literatúry. Zatiaľ 

čo čitateľskou funkciou pri tlačenej literatúre je interpretácia, prieskumnícka 

funkcia ako navigácia multilineárnym dielom je spojená s každým druhom 

ergodickej literatúry, tlačenej aj digitálnej. Konfi gurácia podľa jeho defi nície 

znamená možnosť čiastočne meniť obsah diela, napríklad pridávať vlastné 

linky. Funkcia textonická, do ktorej zahŕňa aj programovanie, je samotná 

participácia na písaní textu.

Čitateľská funkcia v hyperfi kcii Uncle Roger by sa dala označiť ako pries-

kumnícka funkcia. Čitateľovi nie je umožnené meniť dielo ani doň vpisovať 

text, jeho funkciou je dielom prechádzať. Fikcia Uncle Roger je dizajnovaná pre 

každý súbor trochu odlišným spôsobom, ale pre celé dielo je totožná dvojaká 

možnosť pohybu. Čitateľ sa pohybuje buď pomocou navigácie cez heslá alebo 

ikonky, čím sa pre ďalší postup rozhoduje pri každej lexii, alebo môže sledovať 

líniu, ktorej postupnosť určila autorka. Pohyb medzi jednotlivými súbormi nie 

je možný, čitateľ sa po prečítaní poslednej lexie každého z nich automaticky 

vracia na úvodnú stránku, ktorá zoskupuje všetky súbory. Pre dielo je špecifi cké 

identické grafi cké štruktúrovanie (centrovanie textu diela, inštrukcie na postup 

medzi lexiami v strede dolnej časti, písmo rovnakej veľkosti a fontu), použitie 

farieb (čierne pozadie, žltá farba pre text fi kcie a modrá pre inštrukcie) a ikonky 

ako jeden z nástrojov navigácie. Mark Bernstein nazýva takúto grafi ckú iden-

titu diela „susedstvo,“64 čo podľa neho prispieva k vytvoreniu organizačného 

kontextu diela. Organizačný kontext diela sa popri grafi ckej stránke odráža 

aj v spoločnej vlastnosti liniek tejto fi kcie, a to tým, že zastávajú voči textu 

fi kcie externú pozíciu. Linky sa nenachádzajú priamo v texte fi kcie, ako je to 

u väčšiny hypertextových diel, kde sa čitateľova navigácia uskutočňuje pomocou 

„klikania“ na slová alebo slovné spojenia v texte. Externé umiestnenie liniek 

má pre každú časť charakteristickú formu. V časti A Party in Woodside sú linky 

zobrazené buď ako ikonky vedľa textu (ich využitím čitateľ prechádza dielom 

na základe autorkou určeného sledu) alebo majú podobu slov a slovných spo-

jení radených vedľa seba v spodnej časti lexie.65 V druhej časti sa čitateľ posúva 

príbehom pomocou „klikania“ na grafi cké ikony.

63  AARSETH, J. E. Cybertext, s. 64-65. „interpretative, explorative, confi gurative, textonic“. 

Slovným základom pojmu „textonický“ je termín „texton“, značiaci „prudký tok“ znakov v texte, 

ktoré nie sú na obrazovke viditeľné“. Pozri SUWARA, Bogumiła. Globalizácie/antiglobalizácie a pre-

klad (aj kybertextov), s. 206.

64  Pozri BERNSTEIN, Mark. Patterns of Hypertext [online].

65  Pozri screenshot z Uncle Roger – A Party in Woodside.





Screenshot z Uncle Roger – The Blue Notebook

V tretej časti sa lexie zobrazujú po „kliknutí“ na jeden z klávesov animovanej 

klávesnice počítača. Popri výbere jednej z grafi ckých ikoniek má čitateľ v druhej 

i tretej časti hyperfi kcie možnosť pohybovať sa dejom pomocou línie, ktorú 

určila Judy Malloy – pomocou sledovania linku „continue“ v spodnej časti lexie, 

ktorý má funkciu „nápovedy“. 





Screenshot z Uncle Roger – Terminals





. Štruktúrne modely hyperfi kcií

Štruktúry hyperfi kcií boli a stále sú predmetmi skúmania viacerých vedcov 

s rôznym zameraním. Švajčiarsky teoretik i praktik digitálnej literatúry, Beat 

Suter rozoznáva štruktúry hyperfi kcií z hľadiska výsledného tvaru, ktorý by 

v dvojrozmernom priestore vznikol pospájaním všetkých liniek. Suter delí hy-

pertextové štruktúry na axiálnu/lineárnu, chápadlovú, stromovú, bludiskovú/

labyrintovú a sieťovú/rizomatickú:66

Marie-Laura Ryan67 pri pokuse o predstavenie priestorovej dimenzie všetkých 

druhov interaktívnych naratívnych diel, rozširuje pole skúmania priestorových 

štruktúr ponúknutím možnosti o uchopenie aj iných rozvetvených štruktúr 

než iba štruktúr hyperfi kcií. Do jej typológie patrí deväť štruktúr: kompletný 

graf, sieť, strom, vektor s bočnými vetvami, bludisko, usmernená sieť alebo 

harmonogram, ukrytý príbeh, prepletený dej a priestor akcie, epické potulky 

a svet príbehu.68 Mark Bernstein69 rozdeľuje vzorce štruktúr hypertextov na 

nasledovné: cyklus, kontúru, webový prsteň, kontrapunkt, svet zrkadiel, klb-

ko, sitko, montáž, susedstvo, odpojenie/spojenie, chýbajúci link a navigačnú 

taktiku.

Bernstein spomína aj dva ďalšie vzorce: strom a sekvencia, ktoré, ako uvádza, 

sa nachádzajú temer v každom hypertextovom diele, a preto sa nimi bližšie 

66  Pozri ZENNER, Roman. Hypertextual Fiction on the Internet [online], s. 94-95.

67  RYAN, Marie-Laura. Narrative as Virtual Reality, s. 246-258.

68 ‘Kompletný graf’ (The complete graph) – všetky uzly sa navzájom prepájajú, čitateľ má úplnú 

voľnosť pohybu dielom. Ryan uvádza príklad z tlačenej literatúry: Composition No 1 francúzskeho 

spisovateľa Marca Saportu, ktorá pozostáva z voľných listov v škatuľke. „Sieť“ (The network) je klas-

ický príklad pre hypertext, čitateľ má čiastočnú voľnosť pohybu. Pri „strome“ (The tree) sú linky jed-

nosmerné, vetvy od seba oddelené, čitateľov výber vždy zaručuje istý príbeh. Pri „vektore s bočnými 

vetvami“ (The vector with side branches) je príbeh chronologický, ale štruktúra liniek ponúka 

doplnkové čítanie. „Bludisko“ (The maze) je príznačné pre dobrodružné hry, cieľom hry je dosiahnuť 

koniec. „Usmernená sieť“ alebo „harmonogram“ (The directed network, or fl ow chart) umožňuje 

čitateľovi vybrať si smerovanie a jeho rozhodnutia ďalej určujú postup a smer deja. „Ukrytý príbeh“ 

(The hidden story) pozostáva z dvoch naratívnych stupňov: fi xného nelineárneho príbehu a siete 

možností, ktorých výber určuje nasledujúci smer čitateľa. Pri „prepletenom deji“ (The braided plot) 

fi kcia pozostáva z navzájom prepletených príbehov postáv a čitateľ má tak možnosť výberu pers-

pektív. Pri štruktúre nazvanej „Priestore akcie, epické potulky a svet príbehu“ (Action space, epic 

wandering, and story world) fi kcia pozostáva z ciest, ktoré otvárajú ďalšie príbehy, ktoré sú lineárne 

a nasmerované takým spôsobom, aby sa čitateľ po prečítaní príbehu vrátil do východiskového bodu 

a mohol pokračovať v odhaľovaní ďalších príbehov. 

69  BERNSTEIN, Mark. Patterns of Hypertext [online].





nezaoberá70. Bernsteinova typológia pôsobí kvôli kombinovaniu rozličných 

kritérií veľmi mätúco, čo viedlo Karin Wenz k jej rozdeleniu na štyri druhy 

vzorcov: štruktúrne, tematické alebo sémantické, vizuálne vzorce a vzorce 

očakávania.71

Po zhrnutí týchto štruktúrnych modelov sa dá poznamenať, že hyperfi kcia 

Uncle Roger nespadá ani do jednej konkrétnej z daných štruktúr. Pretože po-

zostáva z troch súborov, možno ju vnímať ako hybridnú štruktúru. Jednotlivé 

súbory by podľa týchto typológií spadali do Suterovej „sieťovej/rizomatickej“ 

štruktúry a Ryanovej štruktúry „siete“72. Na úrovni vnímania hyperfi kcie ako 

celku z troch súborov, resp. vetiev, sa dá Uncle Roger považovať za „trojvetvovú 

stromovú štruktúru”, kde funkciu kmeňového uzla ako miesta, odkiaľ vetvy 

vychádzajú, preberá prvá stránka. Keď sa čitateľ rozhodne nasledovať istú 

vetvu, pohybuje sa iba v nej. Vybočenie z trajektórie umožňuje „kliknutie“ na 

linku v inštrukciách. 

Teoretici sa hypertextovým štruktúram venujú z rôznych príčin, od prokla-

movania dôležitosti hypertextových navigačných mechanizmov pre čitateľovu 

mentálnu konštrukciu príbehu73 cez naznačenie kauzálnych alebo súvisiacich 

prepojení medzi lexiami v hypertexte až po skúmanie zmien, ktoré sa udejú 

po prezretí lexie či zasadenia lexií do nového kontextu74. V mojej práci je de-

fi novanie štruktúry hyperfi kcie dôležité najmä pre imaginatívnu vizualizáciu 

vzťahov medzi jednotlivými textovými fragmentmi. Typy štruktúr, vzťahujúce 

sa ku konkrétnym fyzickým predmetom, uľahčujú vytvorenie kognitívneho 

modelu navigácie cez hyperfi kciu.

70 Bernstein v tomto kontexte upozorňuje na publikácie Petera J. Browna a Van Dyk Parunaka. 

Pozri BERNSTEIN, Mark. Patterns of Hypertext [online].

71  Karin Wenz rozlišuje viaceré hľadiská, podľa ktorých určuje kategórie pre Bernsteinove pojmy. 

Rozdeľuje štyri typy vzorcov, a to: štruktúrne (klbko, cyklus, sitko, odpojenie/spojenie), tématické 

alebo sémantické (kontrapunkt, montáž, svet zrkadiel), vizuálne (navigačná taktika, montáž) 

a vzorce očakávania (navigačná taktika, chýbajúci link). Pod pojmom štruktúrne vzorce rozumie 

tie, ktoré sú naviazané iba na formálnu štruktúru hypertextov, teda na navigáciu a pohyb dielom, 

tématické alebo sémantické sú také, ktoré ovplyvňujú význam diela, medzi vizuálne radí také, ktoré 

sú vizuálne rozpoznateľné a vzorce očakávania sú najviac orientované na čitateľa, pretože narábajú 

s psychológiou čitateľa. Pozri WENZ, Karin. Patterns of Hypertext and their Impact on Reading Activi-
ties [online].
72 Pojem „sieť“ na označenie hypertextovej štruktúry používa väčšina teoretikov.

73 Napr. BERNSTEIN, Mark. Patterns of Hypertext [online]; BERNSTEIN, Mark – JOYCE, Michael – 

LEVINE, David. Contours of constructive hypertexts, s. 161-170; MURRAY, Janet H. Hamlet on the 
Holodeck. 
74  Napr. MARSHALL, Catherine C. – SHIPMAN, Frank M. III. Spatial Hypertext: Designing for 
Change, s. 88-97. 





. Asociačný model

Chceme jen aby se naše myšlenky řadili za sebou podle minimálního počtu stálých 

pravidel; asociace myšlenek neměla nikdy jiný smysl, než aby nám poskytla tato 

ochranná pravidla, podobnost, příbuznost, kauzalitu, jež nám dovolují vnést 

trochu pořádku do myšlenek, přecházet od jedné k druhé podle řádu prostoru 

a času a zabránit naší „fantazii“ (šílenství, bláznovství) procházet v jednom 

okamžiku celým univerzem a plodit v něm okřídlené koně a ohnivé draky.75

Predstava o technologickom napodobení asociačného spájania v ľudskej mysli 

sa stala impulzom pre vytvorenie diel Vannevara Busha76 a Th eodora Holma 

Nelsona,77 na základe ktorých sa formovala prvá hypertextová teória. Pod 

asociáciou mám na mysli „vzťah, spojenie medzi psychickými obsahmi (pred-

stavami, pojmami, pocitmi, myšlienkami)“, a tiež „proces vytvárania takéhoto 

vzťahu“78. Proces asociácie je predmetom stáleho štúdia a skúmania kognitív-

nych vied, pretože jeho výskum nastoľuje široké spektrum otázok. Kognitivisti 

pripisujú asociáciám významné postavenie. Dôkazom sú napríklad premisy 

kognitivistov o ich jazykovo-konštitučnej funkcii (na základe lingvistických 

asociácií sa konštituoval a rozvíjal jazykový systém79), sémantickej funkcii (pre 

pochopenie významu lingvistického výrazu je potrebná správna asociácia medzi 

slovami a adekvátnymi konceptmi80), denotačnej funkcii (vďaka lingvistickým 

asociáciám možno označovať neuronálne reprezentácie81), funkcii vybavova-

nia spomienok (asociácie vytvárajú siete spojení medzi pamäťovými stopami, 

ktoré nefungujú iba na premosťovaní existujúcich súvzťažností, ale umožňujú 

vybavovanie ďalších stôp82). Ako uvádza spoločná štúdia Michaela J. Kahana, 

Marca W. Howarda a Seana M. Polyna,83 existujú štyri teórie vzniku asociácií, 

ktoré tento proces vnímajú buď ako reťazenie, ako vyrovnávaciu pamäť, na 

základe hierarchického usporiadania, alebo na základe kontextu. Pre výskum 

hyperfi kcií je relevantná práve asociačná teória, ktorá funguje na základe kon-

textu, pretože hypertextový link prepája „zdroj linku“ a „cieľ linku“ v kontexte 

75 DELEUZE, Gilles – GUATTARI, Félix. Co je fi losofi e? Pozri GÁL, Egon. Filozofi a mysle a kognitívne 
vedy, s. 21.

76 BUSH, Vannevar. As We May Think [online]. 

77 NELSON, Theodor Holm. A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate. 
s. 84–100; NELSON, Theodor Holm. No More Teachers’ Dirty Looks, s. 16–23; NELSON, Theodor, 

Holm. Literary Machines. 
78 KICZKO, Ladislav et al. Slovník spoločenských vied, s. 22–23. Slovník pod heslom „asociácia“ 

uvádza viaceré defi nície z rôznych spoločenských oblastí. Vybrala som dve najvšeobecnejšie a pre 

kontext najrelevantnejšie. 

79 DOLNÍK, Juraj. Jazykový systém ako kognitívna realita, s. 39-–83.

80 BEŇUŠKOVÁ, Ľubica. Kde sa jazyk stretáva s vedomím, s. 235–261.

81 BENUŠKOVÁ, Ľubica. Kde sa jazyk stretáva s vedomím, s. 235–261.

82 KAHANA, J. Michael – HOWARD, Marc, W. – POLYN, Sean, M. Associative Retrieval Processes in 
Episodic Memory [online]. 

83 KAHANA, J. Michael – HOWARD, Marc, W. – POLYN, Sean, M. Associative Retrieval Processes in 
Episodic Memory [online], s. 17. „associative chaining“, „associations formed in working memory (or 

buff er theory)“, „hierarchical associations (or chunking theory)“, „contextual retrieval theory.“





textu, v ktorých existujú. Hoci aj v rámci hyperfi kcií existujú „extratextové“ 

linky (napríklad explikujú isté spojenie), asociácie medzi „intratextovými“ 

linkmi sú prevažne založené na kontexte buď daných lexií alebo s ohľadom na 

celé dielo. Asociácie v hyperfi kcii Uncle Roger predstavujú potenciálny model 

autorkinho pojmového naväzovania (formálna rovina diela) a tiež sú kľúčovým 

motívom diela (fi ktívna rovina). Hovorím o potenciálnom modeli autorkiných 

asociácií, pretože proces asociačného myslenia nie je analogický s písaním. Ako 

uvádza Martin Klimovič, ktorý túto tézu prevzal od Grahama Wallasa, tvorivý 

proces písania pozostáva zo štyroch fáz – príprava, inkubácia, iluminácia, veri-

fi kácia84 – ktoré sa veľmi často prelínajú. Asociácia je podľa Klimoviča súčasťou 

inkubačných a iluminačných fáz, teda prebieha pri inšpirácii, napríklad ako 

prepájanie rôznych stimulov. Klimovič zároveň poznamenáva, že asociácie 

„môžu plniť aj funkciu impulzu k písaniu85.” Hoci asociácie súvisia s niektorými 

fázami procesu tvorby diela, nemožno ich so samotnou tvorbou paralelizovať. 

Rozdiely medzi písaním a asociáciami implikuje aj štúdia Lokendry Shastriho 

a Venkata Ajjanagaddeho, v ktorej autori postulujú dva typy uvažovania – 

refl exné a refl exívne.86 Asociačný proces patrí k refl exnému uvažovaniu, pre 

ktoré je príznačná „refl exná odpoveď nášho kognitívneho aparátu,”87 zatiaľ čo 

proces písania sa radí k refl exívnemu uvažovaniu, pretože si žiada „premýšľanie 

a taktiež jasnú úvahu o alternatívach či zváženie možností.”88

1. 2. 1. Asociačný model hypertextu

Asociačný model hypertextu sa popisuje ako „skupina dátových uzlov s infor-

mačným obsahom spojených linkmi, ktoré medzi nimi umožňujú prechod.“89 

Táto všeobecne rozšírená defi nícia však vkladá všetok informačný potenciál do 

uzlov, linkom upiera komunikačnú hodnotu a umiestňuje ich do pozície „infor-

mačne nemého sprievodcu“. Dôvodom tejto vyhranenosti je fakt, že tendencie 

k napísaniu prvých prorockých prác o modeli hypertextu majú pôvod v pokuse 

o „zhmotnenie“ princípu asociácie pre uchovávanie a vyhľadávanie informácií. 

Vedecký poradca amerického prezidenta Roosevelta počas 2. svetovej vojny, 

Vannevar Bush predstavil ideu o elektromechanickom stroji Memex,90 ktorý 

mal byť ďalším stupňom v evolúcii písania a uchovávania informácií. Memex by 

84 Martin Klimovič uvádza, že vo viacerých štúdiách (Ladislav Ďurič, 1985; Jozef Lokša – Irena 

Lokšová, 1996, s. 122; John S. Dacey – Kathleen H. Lennon, 2000, s. 36 – 37) sa hovorí iba o štyroch 

fázach, pričom práca G. Wallasa hovorí o piatich štádiách. K predošlým štyrom Wallas radí „in-

tuíciu“, ktorá sa však dnes kvôli svojej iracionálnej podstate považuje za podštádium inkubácie 

a iluminácie. Pozri KLIMOVIČ, Martin. Asociačné a racionálne postupy pri tvorbe textu. [online]. 

85 KLIMOVIČ, Martin. Asociačné a racionálne postupy pri tvorbe textu. [online]. 

86 SHASTRI, Lokendra – AJJANAGADDE, Venkat. From simple associations to systematic reasoning 
[online]. „refl exive”, „refl ective”.

87 SHASTRI, Lokendra – AJJANAGADDE, Venkat. From simple associations to systematic reasoning 
[online]. „refl exive response of our cognitive apparatus”

88 SHASTRI, Lokendra – AJJANAGADDE, Venkat. From simple associations to systematic reasoning 
[online]. „conscious deliberation, and often an overt consideration of alternatives and weighing of 

possibilities”.

89 KOPAK, Richard. W. Functional Link Typing in Hypertext [online]. 

90 BUSH, Vannevar. As We May Think [online]. 





umožnil pridávať do textu vlastné odkazy, poznámky, komentáre, fotky, alebo 

by svojmu používateľovi sprostredkoval referencie, ktoré už boli vytvorené. 

Tento stroj by pozostával z pracovnej plochy stola s priesvitnými obrazovka-

mi, z klávesnice, tlačidiel a pák. Matériou textových a grafi ckých informácií, 

ktoré by predstavovali obrovskú knižnicu, by bol mikrofi lm. Väčšina takejto 

obrovskej mikrofi lmovej knižnice by sa nachádzala vnútri stola, ale s možnos-

ťou manipulácie – užívateľ by mohol odstraňovať mikrofi lmy alebo pridávať 

nové. Používateľ by mohol na priesvitnú obrazovku písať text a vkladať obraz, 

ktoré by sa následne preniesli pomocou fotoaparátov a snímačov na mikrofi lm. 

Prepájanie jednotlivých častí by fungovalo na princípe spájania sekvencií mik-

rofi lmových okien, nie na princípe hypertextových linkov. Bushova propozícia 

teda nevymedzila ani pojem hypertext ani jeho koncepciu. Koncept hypertextu 

v zmysle, v akom ho dnes používame, teoreticky predstavil americký sociológ, 

fi lozof, spisovateľ a priekopník informačnej technológie Th eodor Holm Nelson. 

Vo svojich článkoch91 opisoval hypertext ako vzájomne pospájaný, fragmen-

tárny, písaný či obrazový materiál, ktorý možno najvhodnejšie zobraziť na 

interaktívnej obrazovke monitora:

 „…mám na mysli nesúsledné písanie – text, ktorý sa vetví a umožňuje čitateľovi 

výber, ktorý sa najlepšie číta z interaktívnej obrazovky (...) je to rad rozkúsko-

vaných textov spojených linkmi, čo čitateľovi ponúka rozdielne cesty.“92 

Nelsonov postulát hypertextu okresáva linky iba do prepájacej funkcie. Linky 

zastávajú v hypertextoch omnoho významnejšie postavenie než iba zdanlivú 

funkciu transferu. John Slatin tvrdí, že celková povaha hypertextu je závislá 

od linkov, ktoré sú „elektronickou reprezentáciou vnímaného vzťahu medzi 

dvoma časťami materiálu.”93 Charakter linkov, ich umiestnenie a počet sú jed-

nými z kľúčových bodov, v ktorých sa manifestuje autorov zámer pre výslednú 

povahu diela. Koncept hypertextových odkazov sa kvôli svojmu významnému 

postaveniu v rámci štruktúry hypertextu stal predmetom výskumu mnohých 

prác, ktoré sa zaoberajú ich rétorikou a poetikou94. Podľa Nicholasa C. Bur-

bulesa linky priamo ovplyvňujú recepciu textov tým, že umožňujú čitateľom 

zaujať metapostoj, pretože čím väčšmi si užívateľ uvedomuje „ako sa to robí, 

tým väčšmi si môže uvedomiť, že sa to urobilo, a že sa to mohlo urobiť inak.“95 

91 NELSON, Theodor Holm. A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate, 
s. 84–100.; NELSON, Theodor Holm. No More Teachers’ Dirty Looks, s. 16–23.; NELSON, Theodor 

Holm. Literary Machines. 
92 NELSON, Theodor, Holm. Literary Machines. Pozri LANDOW, George. P. Hypertext 3.0, s. 2-3. „I 

mean nonsequential writing – text that branches and allows choice to the reader, best read at an interac-

tive screen (…) this is a series of chunks connected by links which off er the reader diff erent pathways.”

93 SLATIN, John. Reading Hypertext: Order and Coherence, s. 161. „electronic representation of 

a perceived relationship between two pieces of material”.

94 BURBULES, Nicholas, C. Rhetorics of the Web, s. 103-122; KOLB, David. Discourse across Links, s. 

15-26; KOLB, David. Scholarly Hypertext, s. 29-37; LIESTØL, Gunnar. Aesthetic and Rhetorical Aspects 
of Linking Video in Hypermedia, s. 217-223; MOULTHROP, Stuart. Beyond the Electronic Book, s. 

291-298; MOULTHROP, Stuart. Toward a Rhetoric of Informating Texts, s. 171-180; MORGAN, Wendy. 

H eterotopics [online]; LANDOW, George. P. The Rhetoric of Hypermedia, s. 81-103; GUNDER, Anna. 

Forming the Text, Performing the Work [online]. 

95 BURBULES, Nicholas, C. Rhetorics of the Web, s. 118-119. „how this is done, the more one can be 

aware that it was done and that it could have been done otherwise.”





Spôsob umiestnenia linkov privádza čitateľov k poznaniu topológie možného 

asociatívneho modelu, ktorý autor hypertextu vpísal. Zároveň ponúka priestor 

na odhaľovanie konsekvencií, ku ktorým by viedlo iné usporiadanie hypertex-

tových odkazov. Uvedomenie si významného statusu týchto odkazov vyústilo 

do faktu, že sa postupne začalo objavovať množstvo rôznych typológií. Frauke 

Intemann96 delí linky podľa ich umiestnenia vzhľadom na text, v ktorom sa 

nachádzajú, na linky intrahypertextové (v lexii), interhypertextové (v celej hy-

pertextovej štruktúre) a extrahypertextové (spájajúce hypertextovú štruktúru 

s ďalšími štruktúrami). Richard Kopak uvádza v súvislosti s typologizáciou 

linkov práce Lisy Baron, H. Van Dyke Parunaka, Chipa Clearya a Raya Bareissa 

a iných.97 Lisa Baron rozdeľuje linky podľa ich funkcie na organizačné (opisujú 

povrchovú štruktúru dokumentov) a obsahové (refl ektujú vzťah medzi uzlami 

v texte). Obsahové linky ďalej delí na sémantické (popisujú asociácie medzi 

konceptmi), rétorické (ich úlohou je priviesť čitateľa k inštrukciám, cieľu) a prag-

matické (vedú k dosiahnutiu praktických výsledkov, napr. k varovaniam). H. 

Van Dyke Parunak rozvíja hierarchiu hypertextových odkazov, ktorá sa skladá 

z dvadsiatich siedmich typov v troch širších kategóriách – asociácia (relácia 

s textom), agregácia (relácia s ďalšími dokumentmi), revízia (relácia k rôznym 

verziám, zálohovému materiálu). Chip Cleary a Ray Bareiss hovoria o ôsmich 

konverzačných asociačných kategóriách linkov,98 Alexandra Saemmer99 delí 

linky podľa ich funkcie rétorických fi gúr.

Vytvorenie variability typológií linkov dokazuje, že ich funkcie sa nevní-

majú iba z hľadiska prepájacieho mechanizmu. Ale i v prípade, že sa pozornosť 

upriami na ich intra-, inter-, i extrahypertextový sémantický charakter, je 

možné uvažovať o nich z hľadiska rôznych aspektov, prekračujúcich koncept 

asociácie. V diele Uncle Roger sa model asociácie neviaže iba na jeho operačnú 

stránku, ale aj na jeho fi ktívny rozmer – tvorí hlavný motív celého diela. Po 

legitimizácii McLuhanovho tvrdenia „médium je posolstvo“, pochádzajúceho 

z jeho monografi e Jak rozumět médiím100 z roku 1964, nadobudlo previazanie 

informácií a sprostredkujúceho média rozmer esenciálnosti. Dnešnou tenden-

ciou, a obzvlášť tendenciou prác zaoberajúcich sa elektronickým umením vo 

všetkých jeho odvetviach, je vnímať diela z komplexnej perspektívy. Možnosti 

využitia počítačového média na tvorbu diela inklinujú k transkripcii do pros-

triedkov výstavby umeleckej stránky diela.

96 INTEMANN, Frauke. Kommunikation, Hypertext, Design, s. 110.

97 Pozri KOPAK, Richard. W. Functional Link Typing in Hypertext [online].

98 Cleary a Bareiss delia linky podľa binárnych opozícií v ôsmych konverzačných asociačných 

kategóriách: znovu zaostrenie na kontext/špecifi ká, porovnanie alalógií/alternatív, kauzalita príčin/

následkov, rada o možnostiach/varovaniach. 

99 Saemmer rozdeľuje linky podľa ich funkcie rétorických fi gúr rozhrania na: retroprojekciu 

rozhrania, neantizmus rozhrania, inkubáciu rozhrania, involúciu rozhrania, sporuláciu rozhrania, 

pleonazmus rozhrania, náhodný výber rozhrania a antagonizmus rozhrania. SAEMMER, Alexandra. 
Interfacial Media Figures [online].

100 McLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. V českom preklade mono-

grafi a vyšla pod názvom Jak rozumět médiím : Extenze člověka. 





1. 2. 2 Asociácia – model a motív hyperfi kcie Uncle Roger

Svet textu diela Uncle Roger čitateľovi odhaľuje rozprávanie, v ktorom sa kombi-

nuje fi ktívne ad hoc dianie s denným snením a zápiskami z denníka. Hypertextové 

písanie umožňuje ich vzájomné priraďovanie spôsobom, čo niekedy stiera hranice 

rozlíšenia týchto rovín. Pred čitateľom sa prelína prežívanie hlavnej hrdinky 

s jej snom a príbehom, ktorý napísala do denníka o svojich minulých zážitkoch, 

pretože štruktúra hyperfi kcie dovoľuje, aby sa textové fragmenty preväzovali bez 

vysvetliviek o kontexte. Dielo Uncle Roger možno radiť medzi hyperfi kcie, hoci, 

ako autorka uvádza,101 počas práce na originálnej verzii z roku 1986 koncept 

hyperfi kcie nepoznala (na jeho pomenovanie používala slovo „narrabase“, ktoré 

pochádza zo splynutia „narrative“ a „database“). Podľa jej tvrdení, cieľom diela 

bolo preskupiť druhy projektov (kartové katalógy,102 elektro-mechanické knihy,103 

osvetlené manuskripty104 a deskriptívne databázy105), ktoré začala robiť pätnásť 

rokov pred vytvorením tejto hyperfi kcie (1986). Judy Malloy si uvedomila, že 

počítačové databázy by boli vhodným médiom pre realizáciu multisúsledného 

rozprávania. Ako sa ukázalo, takýto typ organizácie textu umožňuje vyniknúť 

popri modeli asociácie aj motívu asociácie. Dôvodom tohto tvrdenia je, že v ta-

komto texte nefi gurujú syntaktické vsuvky explikujúce zmenu časovo-priestoro-

vej dimenzie sveta textu alebo presun medzi hrdinkiným prežívaním a jej snom. 

V hyperfi kcii Uncle Roger funguje model asociácie v dvoch rovinách – v rovine 

„extrafi ktívnej“, resp. autorskej a v rovine fi ktívnej – ako motív106 diela. 

. . .  Asociácia ako model hyperfi kcie Uncle Roger

Potenciálny autorský model asociácie sa zrkadlí vo funkcii liniek v prvej časti 

fi kcie Uncle Roger – A Party in Woodside tým, že sa čitateľ po „kliknutí“ na jedno 

heslo zo zoznamu dostáva na „cieľ linku“. Zoznam hesiel pozostáva prevažne 

z popisných pomenovaní alebo konkrétnych mien osôb, ktoré sa na večierku 

nachádzajú, ale aj z názvov predmetov alebo javov – „sny a nočné mory.“107 

Hoci jedno heslo zodpovedá potenciálne väčšiemu počtu „cieľov linku“, v kaž-

dom individuálnom prípade „kliknutia“ sa zobrazí iba jeden cieľ. Je preto 

potrebné rozlišovať heslo vo všeobecnej a konkrétnej podobe. Vo všeobecnej, 

teoretickej podobe je heslo príznačné pre sumár všetkých lexií, ktoré sa s ním 

101 Pozri MALLOY, Judy. Uncle Roger, an Online Narrabase, s. 195–202; MALLOY, Judy. From Nar-
rabase to Hyperfi ction: Uncle Roger [online].

102 Jedná sa o kolekciu kariet, na ktorých sú buď obrázky alebo texty, napr. The Woodpile, 1979.

103 Ide o elektromechanické prístroje, ktoré na základe stláčania gombíkov prenášajú text na 

displej, napr. Saturday, 1982.

104 Osvetleným manuskriptom je napr. dielo Wine, 1986, kde autorka využila tmavé plátno a na-

niesla naň biele písmo, ktoré pri osvetlení „žiari“.

105 Napríklad databázy nazvané Bad Information Bases autorka využívala na organizáciu informácií.

106 Pojem „motív” rozumiem podľa defi nície Ansgara Nünninga: „Pro bližší pochopení struktury 

liter. textů hraje motiv jakožto nejmenší jednotka nesoucí význam ústřední roli a plní různé funkce: 

přispívá k formálnímu členění sémantické výstavby a propojení témat; funguje jako obsahový 

přepínač a vytváří napětí; podporuje názornost; rozvíjí interpretační potenciál.“ Pozri NŰNNING, 

Ansgar. Lexikon teorie literatury a kultury, s. 530.

107 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online]. „dreams and nightmares“. 





spájajú, v konkrétnej podobe sa heslo spája so špecifi ckou lexiou – „cieľom 

linku“ – ktorý je za daných podmienok súčasťou interfejsu. Heslo potom zmení 

farbu – z pôvodnej modrej farby sa zmení na červené, jeho funkcia „nápovedy“ 

využije svoje kvalitatívne postavenie. Táto možnosť diferenciácie čitateľovi slúži 

na odlíšenie navštívených lexií od lexií nenavštívených. Takýto spôsob dizajnu 

hyperfi kcie, kde sa pohyb dielom uskutočňuje pomocou „klikania“ na heslá, si 

nevyžaduje syntaktickú vsuvku informujúcu čitateľa o predmete rozprávania 

v  lexii. Tento predmet je z hľadiska sémantickej roviny substituovaný daným 

heslom. Konkrétne využitie tohto spôsobu je viditeľné napríklad v prípadoch, 

keď sa v lexii používajú namiesto mien zámená. Bez hesiel by nebolo ľahké 

posúdiť, ktorú z osôb zámená zastupujú. 

V časti Th e Blue Notebook sa ilustrácia potenciálneho autorského modelu aso-

ciácie ako vzťahu medzi linkom a lexiou prejavuje pomocou súvzťažnosti medzi 

druhom grafi ckej ikonky a línie rozprávania. Tento vzťah medzi grafi ckou ikonkou 

a líniou rozprávania je analogický so vzťahom medzi heslom a predmetom roz-

právania v prvej časti tým, že ide o významový vzťah, na základe ktorého môže 

čitateľ sledovať, podľa prirovnania autorky, „reťaz“ rozprávania. Rozdiel medzi 

týmito dvoma časťami je v množstve rozprávacích línií. Zatiaľ čo pri časti A Party 

in Woodside možno hovoriť (okrem hesla „sny a nočné mory“ a pár metafi kčných 

lexií) o jednej línii, ktorá sa odohráva v dome Broadthrowovcov, časť Th e Blue 

Notebook pozostáva zo štyroch línií. Každá z týchto línií je grafi cky defi novaná 

pomocou jednej z ikoniek (koktejlový pohár, šálka, kravata a panoráma mora so 

zapadajúcim slnkom). Koktejlový pohár označuje tie lexie, v ktorých sa hovorí 

o Tomovom narodeninovom večierku. Pod ikonkou šálky sa nachádza línia roz-

právania o čase, ktorý Jenny strávila s Jeff om po tom, ako sa stretli v kaviarni. 

Kravata značí lexie, v ktorých rozprávač hovorí o strýcovi Rogerovi. „Kliknutím“ 

na ikonku panorámy mora sa čitateľ dozvie o tom, čo Jenny napísala do svojho 

denníka – o výlete s jej bývalým priateľom Davidom minulé leto, a aj o tom, že ju 

nedávno navštívil. Čitateľovi sa po odhalení tejto relácie medzi líniou rozprávania 

a ikonky na základe „získania kľúča“ k poznaniu organizácie rozprávania, umožní 

i ľahšia navigácia dielom. Potom je preňho ľahšie zorientovať sa v jednotlivých 

líniách rozprávania a tiež získa možnosť využiť toto grafi cké označenie na to, 

aby sledoval iba tú líniu, ktorú si vyberie, prípadne aby si všímal nadväznosť 

línií. Napriek celkovému množstvu štyroch línií rozprávania (štyroch ikoniek), 

sa v každej lexii nachádzajú iba tri z nich, čo demonštruje tri smery postupu. 

V časti Terminals, ako v jedinej z častí, nefunguje asociačný princíp relácie link 

a text. Čitateľ si v každej lexii vyberá z možnosti identických päťdesiatich ôsmich 

klávesov. Identickosť linkov spôsobuje, že sa nedá hovoriť o asociačnom vzťahu 

medzi linkom a „cieľom linku“. Asociácia vo forme myšlienkových návratov do 

minulosti alebo snenia, sa prejavuje iba ako motív fi kcie. Funkcia liniek je prevažne 

zameraná iba na „prevoz čitateľa“ z jednej lexie na ďalšiu. Ale nemožno opomenúť 

grafi cký rozmer, ktorý vo svojej veľmi jednoduchej forme aspoň naznačuje istý 

symbolický charakter. Šedá klávesnica má značiť vykonávanie Jennyinej práce – 

písanie do „terminálu“, odkiaľ sa informácie prenášajú na veľkú obrazovku.

Okrem vizuálneho zobrazenia linkov v častiach Th e Blue Notebook a Termi-

nals je hyperfi kcia Uncle Roger postavená iba na texte, čo ponúka priestor pre 

výskum relačných princípov, ktoré pôsobia medzi jednotlivými textovými frag-

mentmi. O slovo sa tu hlási najmä sémantika, na základe ktorej si čitateľ sám 





pre seba dokáže „zoskupiť“ dve lexie do imaginárneho „reťazového prepojenia.“ 

Avšak charakteristikou takéhoto hypertextového reťazenia je absolútna nestá-

losť, expresná schopnosť rozpadu. Korózia začne prenikať celým previazaním 

v momente zatvorenia hyperfi kcie. Astrid Ensslin tento proces metaforickej 

korózie opisuje pomocou výpožičky z terminológie konštruktérov: „hypertext 

vo svojej podstate rozmontúva a znovu zmontúva fragmenty informácie.“108

. . .  Asociácia ako motív hyperfi kcie Uncle Roger

Motív asociácie je príznačný pre všetky časti diela Uncle Roger, ale jeho repre-

zentácia nadobúda v jednotlivých častiach špecifi ckú podobu. Pre A Party in 

Woodside je charakteristická interferencia sna a reality, ktorá sa objavuje iba na 

fi ktívnej úrovni – ako asociačné procesy v mysli rozprávačky, na základe ktorých 

preskupuje svoje zážitky so snami. Prvá časť pre čitateľa nevytvára problém 

rozoznávať rozdiely medzi rozprávaním o zážitkoch a o (dennom) snení. Jen-

nyin stav snov je kondenzovaný v hesle „sny a nočné mory,“ pričom v jednom 

prípade sa čitateľ k opisu sna dostane aj navigáciou cez heslo „dorrie“. Motív 

časti diela s názvom A Party in Woodside veľmi konkrétne znázorňuje text, ktorý 

sa objaví už na úvodnej lexii: „Party u Broadthrowovcov je stále v mojej mysli, 

kde sa uhniezdili krátke sny a nočné mory.“109 Toto rozprávačkino vyjadrenie 

predstavuje pre čitateľa iniciačné oboznámenie sa s priestorom fi kcie a zároveň 

demonštruje snový charakter výpovede. Sen je v diele prostriedkom pre vypo-

vedanie akejsi „druhej“ dimenzie fi kcie, toho, čo ostáva nahlas nevypovedané, 

avšak je predsa potrebné, aby čitateľ vedel. Sen je tu kanálom pre vypovedanie 

túžob a prianí, možným psychickým únikom zo sveta, v ktorom hrdinka žije. 

V ostatných dvoch častiach autorka ponecháva čitateľa v nevedomosti rozlíšenia 

časových rovín udalostí a Jennyinho prežívania, snov, zážitkov, pretože tieto 

parametre nefi gurujú ako predmety zobrazenia pomocou linkov. Prechádzanie 

medzi minulosťou a prítomnosťou, stavmi fi ktívnej reality a snenia vzhľadom 

k príbehu modelujú fi ktívnu rovinu. Toto prúdenie ako kľúčový motív diela 

demonštruje rozprávačkine asociácie. 

Hlavná dejová línia časti Th e Blue Notebook sa odohráva v reštaurácii počas 

oslavy narodenín Toma Broadthrowa, otca rodiny. Digresiami sú Jennyine 

zápisky o udalostiach, ktoré sa stali rok predtým medzi ňou a jej bývalým 

priateľom Davidom. V ďalších lexiách sú projektované Jennyine myšlienky 

na amanta Jeff a. Obe formy digresie by mohli demonštrovať motív asociácie 

na princípe vybavovania sa Jennyiných spomienok v momentoch, keď sa jej 

myšlienky obrátia k osobám, udalostiam, ktoré sa spomínajú buď ostatnými 

postavami v danej situácii, alebo o ktorých píše vo svojom zápisníku: „Vytiahla 

som modrý zápisník z vrecka a začala písať.“110

108 ENSSLIN, Astrid. Reconstructing the deconstructed – hypertext and literary education, s. 311. 

„hypertext essentially disassembles and reassembles fragments of information.”

109 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka party č. 1, „The Broadtrow’s party is looping in 

my mind, nested with brief dreams and nightmares.”

110 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka blue č. 45. „I pulled the blue notebook out of 

my pocketbook and started to write.”





Miestom, kde sa odvíja hlavná dejová línia záverečnej časti Terminals („Po-

čítače nazývajú „terminály“111) je prostredie fi rmy v San Franciscu, kde Jenny 

pracuje. Počas svojej pracovnej doby jej prichádzajú spomienky na vianočnú 

party u Broadthrowovcov, návštevu rodiny, let so strýcom Rogerom, občas 

sa jej pripletú sny o čase strávenom s Jeff om a o svojej práci. Jenny pracuje 

pre veľkú spoločnosť, zaoberajúcu sa výskumom trhu („Všetko čo som napí-

sala na klávesnici sa ukázalo na veľkej obrazovke, ktorá vypĺňala celú prednú 

stenu miestnosti.”112). Asociácia ako motív diela sa tu prejavuje tým, že hoci 

je Jenny fyzicky prítomná v budove, kde pracuje, jej myšlienky refl ektujú inú 

časopriestorovú skutočnosť. Jej uvažovanie osciluje medzi refl exným a refl exív-

nym. Refl exívne uvažovanie predstavuje náplň jej práce, refl exné uvažovanie 

prichádza neintencionálne, Jenny ho nemôže zastaviť, ale podlieha mu. Motív 

asociácie je v diele využitý aj ako prostriedok na projekciu Jennyinho spôsobu 

myslenia. Projekcia jej nezastaviteľného asociačného procesu, napriek tomu, 

že je to proces špecifi cký pre všetkých ľudí, ju profi luje ako hrdinku s bohatou 

mentálnou aktivitou. Táto profi lácia vychádza z toho, že autorka prostredníc-

tvom stáleho premosťovania medzi rôznymi časovými rovinami a realitou/

nerealitou na svoje myšlienky upozorňuje. Toto „mentálne bohatstvo“ by mohlo 

implikovať vyobrazenie Jenny z perspektívy jej inteligenčných schopností, ale 

o takomto vykreslení by čitateľ mohol polemizovať iba na základe porozumenia 

implicitným súvislostiam. Jenny sa prejavuje skôr ako rojko, ktorej asociácie 

vytvárajú most medzi časopriestorom, v ktorom sa nachádza jej fyzické telo 

a časopriestorom do ktorého je „ponorená“ jej myseľ.

111 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka scene. „They call the computers “terminals“. 
112 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka term, č. 4. „Everything I typed on the keyboard 

showed up on a large screen which fi lled the entire wall at the front of the room.”





. K otázkam poetiky hypertextu

1. 3. 1 Stručné priblíženie hypertextovej teórie

Hypertext je ako tlačená kniha, na ktorú autor zaútočil nožnicami a rozstrihal 

ju na vhodné ústrižky. 

Rozdiel je v tom, že z elektronického hypertextu sa nestane len neusporiadaná 

kopa, pretože autor na označenie vzťahov medzi jednotlivými ústrižkami

určí aj schému elektronických prepojení.113 

Takéto metaforické priblíženie hypertextu, ako ho uvádza Jay David Bolter, 

je názornou demonštráciou prvej etapy hypertextovej teórie, ktorá hypertext 

umiestnila najmä do kontextu tlačenej literatúry a vytvorila zoznam charakte-

ristík, na základe ktorých hypertext do tradície písanej literatúry buď zapadá 

alebo sa voči nej vymedzuje. Takáto postulácia nie je neopodstatnená, mnohé 

aspekty114 svedčia o tom, že hypertext vychádza z tradície písanej literatúry. 

Avšak hnacím motorom prvých „pionierov“ hypertextovej teórie, zástupcov 

„americkej školy hypertextovej teórie“
 

(George P. Landow, Jay David Bolter, 

Michael Joyce, Robert Coover, Janet Murray) v dobe, ktorú Jay David Bolter 

označil ako „neskorý vek tlače“115, bolo zviditeľnenie hypertextu, o ktoré sa 

pokúšali takým spôsobom, že z neho vytvorili predstaviteľa pompézneho mýtu, 

zosobnenie istých bodov literárnovednej teórie.116 Prvá vlna hypertextovej 

teórie oplývala iluzórnou nadnesenosťou a veľkým entuziazmom spojeným 

s očakávaním obrovských možností, zasahujúcich vývoj celej spoločnosti, ktoré 

by elektronická literatúra v porovnaní s tlačenou literatúrou mala poskytovať. 

Podľa Landowovej eseje Is this hypertext any good?117 majú hypertext a hyper-

médiá potenciálne kvality,118 ktoré im umožňujú „zvýhodnené“ postavenie 

oproti tlačenej literatúre. Po tejto primárnej fáze nastúpilo obdobie poznačené 

skepsou voči teórii aj voči praxi. Pod skeptickým pohľadom sa ocitli propozí-

113 BOLTER, Jay David. Writing Space : The Computer, Hypertext and the Remediation of Print, s. 35. 

“A hypertext is like a printed book that the author has attacked with a pair of scissors and cut into 

a convenient verbal sizes. The diff erence is that the electronic hypertext does not simply dissolve 

into a disordered heap, because the author also defi nes a scheme of electronic connections to indi-

cate the relationships among the slips.“

114 O tom pojednávam v podkapitole Poetika hypertextu.

115 BOLTER, Jay David. Writing Space : The Computer, Hypertext and the Remediation of Print, s. 1-13. 

“the late age of print”. 

116 Ecovo „otvorené dielo“, Bachtinova „polyfonickosť“, Kristevina „intertextualita“, Derridova 

„decentralizácia“, Deleuzov a Guattariho, „rizóm“, Barthesov „čítateľný vs. písateľný text“ a „smrť 

autora“, Foucaultove pojmy „moci’“ a „autora“, Iserova „recepčná estetika“, „multisémantický 

charakter znaku“, a iné.

117 LANDOW, George. Is this hypertext any good? Evaluating quality in hypermedia [online]. 

118 Medzi tieto potenciálne kvality patria: mnoholineárnosť, mnohohlasovosť, konceptuálne bo-

hatstvo, upriamenosť na čitateľa a jeho kontrola, koherencia vychádzajúca zo spájaní linkov a sietí, 

vhodné medzery medzi jednotlivými lexiami, efektívna navigácia a orientácia čitateľa, prenikavá 

metaforickosť a objavovanie spojené s testovaním limitácií média.





cie teoretikov prvej fázy, ktorých relevancia bola nalomená. V prípade reakcií 

Markkuho Eskelinena na „americkú školu hypertextovej teórie“ možno hovoriť 

nielen o skepticizme, ale až o opo/zavrhnutí: 

„...významní vzdelanci zaoberajúci sa tlačenou literatúrou zjedia hypertextovú 

teóriu skôr či neskôr ako malinu. A vlastne, neviem sa toho dočkať, pretože nap-

riek svojim zásluhám inde, hypertextová teória bola vzdelávacou katastrofou, 

čo sa týka stupňa sofi stikovanosti v pokusoch aplikácie a vytvorenia literárnej 

teórie.“119

Druhý bod skepsy vychádza z faktu, že fi ktívne hypertexty sa nestali pre čita-

teľov obľúbenou umeleckou formou. Z obidvoch bodov vyplýva, že predpovede 

hypertextovej teórie o nutnosti zmeny pri recepcii textu sa v danom období 

v spoločenskom diskurze neujali v takej miere, aby spôsobili zásadný zvrat. Pod-

ľa Jane Yellowlees Douglas by presadzovanie sociálnych dôsledkov hypertextu 

mohlo benefi tovať vtedy, ak by sa „využívali vhodnejšie modely komplexného 

vzťahu medzi technológiou a spoločnosťou,“120 a teoretici, zaoberajúci sa hy-

pertextom by viac spolupracovali s tými, ktorí skúmajú spoločenské aspekty 

technológie. Úspešnosť propozície Douglasovej sa v priebehu konca 90. rokov 

a prvej dekády druhého tisícročia dokázala v rozmachu sociálnych sietí. Ale 

vrátim sa ku „koncu zlatého veku“121 literárneho hypertextu. V tomto období 

vznikajú teoretické diela s pragmatickým prístupom, ktorých cieľom už nie 

je propagácia hypertextových umeleckých diel, ale skôr nezaujatá kritika ich 

vlastností. Tieto umelecké diela si naďalej uchovávajú voči ostatným umelec-

kým dielam „výsostný“ status – ich recepcia len sporadicky presahuje rámec 

vedeckej a akademickej pôdy122. Už sa dávno prekonali nerelevantné a neplodné 

polemiky o tom, či elektronický spôsob písania nahradí tlačenú textualitu, alebo 

o tom, ktorá z foriem písania je pre čitateľa príťažlivejšia. Výskum hypertextu, 

prebiehajúci vo vedeckých a akademických inštitúciách, nastoľuje otázky za-

sahujúce širokú problematiku, či sa uvažuje v rámci produkcie, recepcie alebo 

119 Pozri ESKELINEN, Marku. Cybertext Theory and Literary Studies, A User’s Manual [online]. „...
serious print scholars will eat hypertext theory for breakfast sooner or later. And actually I can't wait for 
that to happen because whatever its merits elsewhere hypertext theory was an educational disaster in 
what comes to the level of sophistication in its attempts to apply and create literary theory.”
120 DOUGLAS, Jane Yellowlees. Social Impacts of Computing, s. 426. „more sophisticated models 

of the complex relationship between technology and society“.

121 „Koniec zlatého veku“ literárneho hypertextu adresoval Robert Coover na konferencii Digital 

Arts and Culture '99 vo svojom príspevku Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age. Mal 

tým na mysli koniec textovo-orientovaného hypertextu v prospech nástupu iných médií. Za „koniec 

zlatého veku” je podľa neho zodpovedné najmä stále širšie používanie world wide webu. Toto obdo-

bie umožňuje hlbšiu a precíznejšiu refl exiu teoretických diel venovaných hypertextu a preverenie ich 

platnosti – čiže Cooverovo vyhlásenie nadobudlo širší význam, označujúc istú etapu vývoja výskumu 

digitálnej literatúry. 

122 Hoci široké diskusie o rozvoji možností fi nancovania elektronických diel voľne dostupných na 

internete ostávajú stále otázkou minulosti i prítomnosti, elektronická literatúra získala a stále má 

svoj priestor na prezentáciu. Dalo by sa povedať, že je jej venovaná oveľa väčšia pozornosť ako niek-

torým iným experimentálnym formám. Má zastúpenie predovšetkým čo sa týka „západného sveta“ 

v kruhu časopisov, antológií, monografi í, je prostriedkom získavania grantov na jej tvorbu, skúmanie 

i archiváciu, je predmetom výučby v rámci programov kreatívneho písania, usporadúvajú sa o nej 

konferencie, umelci za ňu získavajú ceny atď.





refl exie týchto diel. Popri bohatom spektre iných aspektov sa výskum orientuje 

napríklad aj na poetiku hypertextu123 – na jeho fragmentárnosť, nesekvenčnosť 

a multilinearitu. Hoci sa tieto tri koncepty vzťahujú aj na ergodickú literatúru, 

koncept ergodickej literatúry poníma širšie spektrum diel a hypertexty sú jednou 

z jej podskupín. Keďže predmetom tejto kapitoly je najmä hypertext, budem 

hovoriť v súvislosti s vnútornými vzťahmi medzi zložkami diela o poetike 

hypertextu, avšak komplex ergodickej literatúry predstavím – aj vzhľadom na 

kontext nasledovných kapitol.

1. 3. 2 Ergodická literatúra

Napriek tomu, že diela ergodickej literatúry nie sú také rozšírené ako lineár-

ne, Aarseth konštatuje, že „písanie bolo vždy priestorovou aktivitou, a preto 

je logické predpokladať, že ergodická textualita sa praktizovala tak dlho ako 

lineárne písanie.“124 Najstaršími druhmi sú podľa Aarsetha nápisy na múroch 

staroegyptských chrámov napísané dvoj – (na jednom múre) alebo trojdimen-

zionálne (na rôznych múroch alebo v rôznych izbách) a čínska Kniha premien 

(I-ťing),125 pozostávajúca z ôsmich trigramov a šesťdesiatich štyroch hexagra-

mov. Oba príklady radí Markku Eskelinen126 k encyklopedickému, slovníkovému 

charakteru textuality, pretože cieľom nie je prečítať dielo v jeho komplexnosti, 

ale skôr zamerať pozornosť iba na nejakú jeho časť. Príkladom nelineárneho, 

organizačného spôsobu radenia textu sú aj poznámky pod čiarou a na konci 

textu alebo indexy. Nelinearita písania sa v minulosti využívala aj pri nábožen-

ských a fi lozofi ckých textoch, kedy mnísi vpisovali svoje poznámky za okraj, 

princípmi kombinatoriky a permutácií pri písaní sa riadili, ako uvádza Florian 

Cramer,127 aj fi lozofi  Rajmund Llullus, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, Kircher 

Athanasius a iní. Medzi najstarších autorov kombinatorickej poézie od roku 330 

Cramer128 uvádza spisovateľov ako Publilius Optatianus Porphyrius (4. Stor.), 

Jean Meschinot (1461–1464), Julius Caesar Scaliger (1561), Georg Philipp 

Harsdörff er (1648–53), Quirinus Kuhlmann (1671). Jörgen Schäfer129 pridáva 

príklady barokových spisovateľov poetických úvah – Martina Opitza a Philippa 

von Zesena. Avantgardná poézia od dadaizmu oplýva príkladmi ergodických 

diel (v predstavenom kontexte je známa napríklad tvorba skupiny OuLiPo, naj-

mä jedného z jej zástupcov – Raymonda Queneaua130). Najznámejšie príklady 

písania ergodickej tlačenej fi ktívnej prózy zahŕňajú prevažne diela postmoder-

123 Termín „poetika hypertextu“ používa a jeho vnímaniu sa venuje aj Bogumila Suwara. Pozri 

SUWARA, Bogumiła. Globalizácie/antiglobalizácie a preklad (aj kybertextov), s. 198-210.

124 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 9. „Since writing always has been a spatial activity, it is rea-

sonable to assume that ergodic textuality has been practices as long as linear writing.“

125 Kniha premien pochádza z konca dynastie Šang-Jin a začiatku dynastie Čou (najstaršie časti 

z 12. – 11. stor. pr.n.l.). Pôvodne bola používaná ako veštecká príručka a považuje sa za najstarší 

zachovaný fi lozofi cký text.

126 ESKELINEN, M. Electronic literature without a map [online]. 

127 Pozri CRAMER, Florian. Words Made Flesh, s. 11-55.

128 Pozri CRAMER, Florian. Combinatory Poetry and Literature in the Internet [online]. 

129 Pozri SCHÄFER, Jörgen. Literary Machines Made in Germany [online], s. 11-23.

130 QUENEAU, Raymond. Cent mille millards de poems. 





nistov, pre ktoré je špecifi cká práve forma hypertextovej štruktúry odkazov. 

Medzi autorov takýchto diel patria Julio Cortázar,131 Vladimir Nabokov,132 

Milorad Pavić,133 Andreas Okopenko,134 Kurt Marti.135 Nemožno zabudnúť ani 

na autorov, ktorých diela sú písané vo forme textu na papierových rolkách – 

Konrad Balder Schäuff elen,136 alebo ako nezoradené kapitoly v škatuľke – B. 

S. Johnson,137 či ako voľné stránky textu – Marc Saporta.138

1. 3. 3. Poetika hypertextu

Široká škála diel ergodického charakteru písaná v minulosti naznačuje, že vo 

fragmentárnom, multisekvenčnom, multilineárnom charaktere elektronického 

hypertextu sa zrkadlí tradícia tlačenej literatúry. Avšak počítačové médium 

umožnilo prepojiť jednotlivé fragmenty spôsobom, ktorý sa v médiu tlači ne-

vyskytuje – pomocou elektronického prepojenia vo forme linkov. Mechanizmus 

konštrukcie linkov, ktorý spôsobuje, že po „kliknutí“ sa čitateľ dostane na ďalší 

fragment, robí „netriviálne úsilie“139 trochu „triviálnejším“, automatickejším. 

Nevyhutnosť listovania v knihách, typická pre lexikónový typ literatúry, sa anu-

luje. Čitateľ len ojedinele (napríklad pri čítaní Queneauovho sonetu Cent mille 

millards de poems140) vytvára kombinácie a permutácie, ktoré by pripomínali 

niektoré diela prevažne z barokovej a avantgardnej literatúry. Lexie hypertexto-

vých diel sa väčšinou neradia tak voľne141, ako je to v prípade listov Saportovho 

Composition No 1., roliek Schäuff elenovho deus ex skatola alebo Johnsonových 

kapitol v Th e Unfortunates. Hypertextové diela, aj napriek svojej oprávnenej 

povesti literatúry náročnej na čítanie (Landow hovorí o „problematickom 

koncepte dezorientácie“142), poskytujú v porovnaní s mnohými tlačenými er-

131 CORTÁZAR, Julio. Nebo, peklo, ráj. 
132 NABOKOV, Vladimir. Pale Fire. 

133 PAVIĆ, Milorad. Chazarský slovník. 
134 OKOPENKO, Andreas. Lexikon Roman einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreff en in Druden. 
Pozri SCHÄFER, Jörgen. Literary Machines Made in Germany [online], s. 38.

135 MARTI, Kurt. Abratzky oder Die kleine Blockhuette. Nachtraege zur weiteren Foerderung unseres Wis-
sens. Lexikon in einem Band. Pozri SCHÄFER, Jörgen. Literary Machines Made in Germany [online], s. 44.

136 SCHÄUFFELEN, Konrad Balder. deus ex skatola. Pozri SIMANOWSKI, Roberto. Hypertext. Merk-
male, Forschung, Poetik [online].

137 JOHNSON, B. S. The Unfortunates. 
138 SAPORTA, Marc. Composition No 1. 
139 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 1. „nontrivial eff ort“. 

140 QUENEAU, Raymond. Cent mille millards de poems. Sonet pozostáva z 10 strán, na každej 

strane je 14 riadkov. Po vytlačení sa má strana podľa riadkov rozstrihnúť na 14 papierikov, pričom 

permutácie hociktorých 14 riadkov vytvoria sonet. Porovnaj internetovú verziu, ktorú vypracoval 

Beverly Charles Rowe a uverejnil na svojej internetovej stránke. Dostupné na internete: <http://www.

bevrowe.info/Poems/QueneauRandom.html>.

141 Príkladom náhodného radenia fragmentov sú napríklad časti The Blue Notebook a Terminals 
hyperfi kcie Uncle Roger.
142 Podľa Landowa koncept dezorientácie defi noval Jeff rey Conklin, podľa ktorého užívateľ vo 

veľkom komplexe informácií v hypertextovom systéme musí vedieť kde sa v sieti nachádza a ako 

sa dostať na chcené miesto. Podľa Landowa je koncept dezorientácie spôsobený nedostatkom 

skúsenosti s hypertextovými systémami, objavuje sa v špecifi ckých príkladoch, môže sa objaviť aj pri 

čítaní tlačeného textu keď je text pre čitateľa náročný alebo keď je nekvalitne dizajnovo spracovaný 

a nemusí byť nevyhnutne negatívnou skúsenoťou. Pozri LANDOW, George Hypertext 3.0, s. 150–151. 





godickými dielami ľahší prechod dielom, a to najmä z dôvodov previazanosti 

jednotlivých fragmentov a nekomplikovaného143 prechádzania medzi textovými 

časťami prostredníctvom hypertextových odkazov. Technológia počítačového 

média na jednej strane uľahčila čitateľovu manipuláciu s dielom (v prípade, že 

čitateľ je oboznámený so všeobecným princípom navigácie pri hypertextoch 

a pozná, alebo sa vie zorientovať v dizajne konkrétnej hyperfi kcie) a na druhej 

strane si uchovala hravú povahu – „ochrannú známku“ ergodickej literatúry. 

Fragmentárny charakter vpisuje ergodickú literatúru medzi ostatné „rebel-

ské“ literárne diela. Podľa Françoise Susini-Anastopoulosovej je neucelenosť 

„stále niekde zakorenená ako absolútna antitéza všeobecne chápaného diela. 

Neukončené alebo rozkúskované a neposkladané dielo je rebelské a chaotické. 

Vytvára nepokoj a neposkytuje ani kúsok miesta „naučenej rozkoši“ (ibid.) očí 

a mysle.“144

Avšak atribútom rebelantstva, chaosu a nepokoja v zmysle, v akom ho 

podáva Françoise Susini-Anastopoulosová, vôbec neprislúchajú negatívne 

konotácie, práve naopak, túto „ideu nedokonalosti“145 francúzska literárna 

vedkyňa povyšuje na „hodnotu“146 fragmentu. Jednou z čŕt písania frag-

mentárnym spôsobom je nekoherencia textu, bez ktorej by fragmentárny 

text nadobudol iba charakter formálneho delenia textu. Pri hypertextoch 

na nekoherenciu ako na dôsledok nesúsledného usporiadania textu treba 

nahliadať predovšetkým z makroštruktúrnej perspektívy. Text jednotlivých 

lexií pôsobí väčšinou koherentne. Nekoherenciu medzi fabulárne sekvenčnými 

lexiami, či z hľadiska formálneho usporiadania alebo z hľadiska čitateľovej 

interpretácie, zapríčiňujú elipsy medzi jednotlivými lexiami. Elipsy sa medzi 

fabulárne sekvenčnými lexiami objavujú vtedy, ak autor tvorí hypertext buď 

z pôvodne neuceleného textu, alebo ak z pôvodne uceleného textu vynechá 

nejaké časti. Eliptický charakter hypertextov môže ešte sťažovať recepciu 

týchto nesúsledných diel. Ak je z perspektívy tvorby cieľom diela významová 

ucelenosť hyperfi kcie,147 nevyhnutná pre diskurz alebo fabulu, autor musí 

prepísať svoju myšlienkovú koherenciu do štruktúrnej nekoherencie. Ostáva 

na čitateľovi, aby si význam elíps buď domyslel (najčastejšie si môže domýšľať 

nielen obsah elíps, ale aj obsah ďalších lexií vtedy, keď sa dostane na lexiu, 

ktorá pojednáva o jemu neznámych osobách, okolnostiach) alebo, v prípade, 

že lexie sú indikátormi významu, využil ich hodnotu. Hyperfi kcie najčas-

tejšie využívajú fragmentárnosť iba na primárnej úrovni, teda ako formu 

štruktúry diela. Fabula je väčšinou koherentná, ale jej koherentnosť sa čita-

teľovi odhalí až po tom, ako si vo svojej mysli zoradí jednotlivé časti sujetu. 

Úlohou fragmentárneho charakteru hyperfi kcií je len ojedinele zobrazenie 

nesúvislých myšlienok, ktoré podľa slov Saint-Martina „vyhovujú len veľmi 

143 V zmysle prehľadnej a časovo menej náročnej manipulácie.

144 SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, s. 73. Autorkou uvedené 

„Ibid.“ referuje k LORIN, Claude. L’ Inachevé: Peinture, Sculpture, Littérature. 
145 SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, s. 149.

146 SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, s. 149.

147 Významová ucelenosť hyperfi kcie bola príznačná pre všetky hypertextové fi kcie, ktoré som za-

tiaľ čítala. Jednotlivé fragmenty väčšinou sú nositeľmi významu, avšak keďže tento význam je závislý 

od kontextu, tak sa význam jednotlivých fragmentov môže v procese čítania celého diela meniť podľa 

obsahu ostatných fragmentov.





slabému alebo len veľmi silnému duchu.“148 Hoci formálnu fragmentárnosť 

hyperfi kcií defi nuje umelecký charakter zobrazenia v mnohovýznamovosti 

a „estetickej rozháranosti“149, jej cieľom nie je sémantická nekoherencia, ale 

skôr úsilie o sprostredkovanie zážitku pristupovania k umeleckému dielu ako 

k hre, ktorú si „hráč“ musí poskladať. Keďže hypertextu by v tomto kontexte 

prislúchala metafora „skladačky“, je potrebné počítať s predpokladom, že jej 

predchádzala istá predloha, resp. predtext, na základe ktorej mohla vzniknúť. 

Locke Mitchell Carter tvrdí, že hypertextové písanie zahŕňa „rozbíjanie textu 

na kúsky“150 a dodáva, že hoci kúskovanie textu pre autorov pravdepodobne 

nie je tou najzaujímavejšou časťou procesu tvorby, je to „z polovice rovnica, z 

polovice cieľ tvorby hypertextu.”151 Carter podkladá svoju hypotézu o tvorbe 

hypertextu v primárnej fáze, ktorá pozostáva z delenia celkového textu na 

časti, výskumom na šiestich autoroch, ktorých počas ich tvorby sledoval. Je 

samozrejmé, že každé dielo vzniká za špecifi ckých podmienok. Proces tvorby 

hypertextov môže byť individuálne rozdielny u každého autora. No pre autora 

by mohlo byť koncepčne náročné vytvárať jednotlivé lexie bez celkovej, vopred 

napísanej či aspoň premyslenej štruktúry, ak nie celého textu, hoci takýto 

postup vôbec nie je vylúčený. Cieľom autorov hyperfi kcií je totiž vytvoriť hy-

pertextové dielo, ktoré dá vyniknúť ich dizajnérskym, ako aj kombinačným 

schopnostiam. Ďalším hendikepom vopred nepripravenej štruktúry či textu 

by mohla byť strata kontextuálnej sémantickej prezentácie liniek. Jednotlivé 

fragmenty, „synonymá vykorenenia“152 z komplexnej štruktúry, je vhodné 

vytvárať s ohľadom na to, aby na jednej strane ako samostatné jednotky ob-

stáli v kvalitatívnom aj kvantitatívnom meradle ponúkaných informácií, na 

druhej strane, aby sa ich usporiadanie v rámci korešpondujúceho sémantického 

kontextu153 napájalo na, z perspektívy čitateľa v konkrétnom prípade, lexie 

predošlé a nasledujúce. Landow uvádza, že „tieto jednotky čítania tým, že sa 

väčšmi osamostatnia, nadobudnú vlastný život, pretože sa stanú v porovnaní 

s lineárnym sledom menej závislé od toho, čo ich predchádza, alebo od toho, 

čo po nich nasleduje.“154 Lexie sú síce oproti lineárnemu dielu menej závislé 

148 SAINT-MARTIN. Zošit č. 26. In SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, 
s. 89.

149 SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, s. 298.

150 CARTER, Locke Mitchell. Arguments in Hypertext: Order and Structure in Non-Sequential Essays 
[online], s. 45. „breaking of the text into chunks” 
151 CARTER, Locke Mitchell. Arguments in Hypertext: Order and Structure in Non-Sequential Essays 
[online], s. 45. „one-half the equation, one-half the purpose for creating hypertext.”

152 SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, s. 298.

153 Pri korešpondujúcom sémantickom kontexte mám na mysli korešpondujúce využitie po-

menovaní, najčastejšie zámen. Použitie pomenovaní alebo zámen tak, aby nekorešpondovali 

s predošlou lexiou sa môže niekedy využívať ako autorov zámer – napr. ako forma prezentácie para-

lelných rozprávaní alebo viacerých rozprávačov (zámeno „ja“, pričom „ja“ označuje v rozdielnych 

lexiách rôzne osoby). Jedným z príkladov takéhoto zámerného využitia nekorešpondujúcich zámen 

je hyperfi kcia Family Killed. Diegéza hyperfi kcie je koncipovaná cez troch rozprávačov – Nicka, Briana 

a matku, ktoré sa navzájom cez linky prelínajú. Pre dizajn príbehu každého z troch rozprávačov 

je rezervovaná jedna farba pozadia – lexie Nickovho rozprávania majú modrú farbu, Brianovho 

zelenú, matkinho červenú. Čitateľ sa však kvôli porozumeniu tohto kľúča musí najprv v hyperfi kcii 

zorientovať. 

154 LANDOW, George P. Hypertext, s. 52. „these reading units take on a life of their own as they 

become more self-contained, because they become less dependent on what comes before or after in 

a linear succession”





od susedných lexií, avšak pri výbere štylistických jednotiek musia autori kvôli 

sémantickému obsahu brať ohľad na kontext, do ktorého plánujú jednotlivé 

lexie vsadiť. Patricia Carlson si uvedomuje dôležitosť relačného princípu pri 

konštrukcii aj recepcii hypertextu a oproti koncentrácii na obsah textu v lexiách 

vidí príznačnosť hypertextu v linkoch. Podľa Carlson zameranie sa na linky 

a vzťahy, ktoré evokujú, vytvára „spleť asociácií, podobnú ako sémantická 

sieť. (...) Sémantická sieť začína uzlami (faktami) a linkmi (vzťahmi). Práve 

tá druhá časť je dôležitá.“155 Vzťahy medzi jednotlivými lexiami, či sa berie do 

úvahy ich formálna stránka, teda v zmysle ich vzájomného prepojenia pros-

tredníctvom linkov alebo v zmysle ich mentálnej kreácie pri recepcii, sú jed-

notkami významotvorného procesu. Čím viac relačných indikácií autor v diele 

zobrazí, teda vytvorí podmienky pre čitateľovo zhliadnutie „svetielkovania 

štrbín,“156 tým jednoduchšie bude pre čitateľa vytvoriť si kognitívnu mapu 

celého diela. Susini-Anastopolousová rozvíja ideu vzájomného vzťahu častí 

a celku vo fragmentárnych dielach ako podmienku pre koncipovanie význa-

mu. Susini-Anastopolousová tvrdí, že pre pochopenie fragmentu je „potrebná 

systematická referencia, a platí to aj naopak: systém môže postupovať len za 

predpokladu „organickej“ konvergencie skupiny fragmentov.“157 Porozumenie 

jednotke sa v prípade lexie odvíja od jej súvzťažnosti s ďalšími lexiami, teda 

s celkovým kontextom hypertextového diela. Pluralita možných vzťahov medzi 

jednotlivými lexiami refl ektuje „multilinearitu a multisekvenčnosť“158 hy-

pertextu, charakteristiky, ktoré George Landow presadil ako alte rnatívy voči 

Nelsonovým pojmom „nelinearita a nesekvenčnosť“. Gunnar Liestøl dodáva, 

že „multilinearita alebo –sekvenčnosť nie sú čistými negáciami línie a sek-

vencie, ale označujú komplexné štruktúry rôznych druhov a výskytu linearít, 

alebo skôr multiplikácií linearít.“159 Aarseth do problematiky hypertextovej 

štruktúry prináša predstavu o diele ako o labyrinte. Opiera sa pri tom o prácu 

Penelope Reed Doob, ktorá sa zaoberá štúdiom fyzických a metaforických la-

byrintov v antike a stredoveku, a tiež o Ecovu typológiu labyrintov (lineárny, 

spleť a sieť). Od Doob160 preberá namiesto duality linearita – multilinearita 

propozíciu o binarite „jednosmerný – mnohosmerný.“161 Aarsethove pojmy sa 

však v diskurze o hypertextoch veľmi neujali a teoretici naďalej rozprávajú 

o multilinearite a multisekvenčnosti. 

155 CARLSON, Patricia. Varieties of Virtual: Expanded Metaphors for Computer-Mediated Learning, s. 

61. „a web of associations, not unlike a semantic net. (…) A semantic net starts with nodes (facts) 

and links (relationships). It is the second part that is important”. 

156 JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Quelque part dans l’inachevé. In SUSINI-ANASTOPOULOS-

OVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie, s. 301. „Svetielkovanie štrbín“ je vyjadrené v zmysle 

sprostredkovateľa zmyslu za podmienky, že „význam, „významovosť“ a zmysel“ sú „zbavené jarma 

Zmyslu“.

157 SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise. Fragmentárne písanie , s. 218.

158 LANDOW, George. Hypertext 3.0, s. 3.

159 LIESTØL, Gunnar. Wittgenstein, Genette and the Reader’s Narrative in Hypertext, s. 110. „Mul-

tilinearity or – sequentiality are not pure negations of line and sequence but designate complex 

structures of various kinds and occurrences of linearities or, rather, multiplication of linearities.”

160 DOOB, Penelope, Reed. The Idea of the Labyrinth from Classical Antiquity through the Middle 
Ages, 1990. 
161 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 5 – 6. „unicursal – multicursal“





Možnosť výberu jednej z viacerých ciest smerovania väčšinou nepripadá 

čitateľovi vo všetkých bodoch hypertextu, ale je rezervovaná pre uzly. V hyper-

fi kcii Uncle Roger má čitateľ možnosť výberu zo všetkých lexií – teda v rámci 

diela komplexnú multilinearitu v častiach A Party in Woodside a Terminals, v časti 

Th e Blue Notebook má čitateľ k dispozícii „trilinearitu“. Koncept uzlov sa stal 

jedným z ústredných tém hypertextovej glorifi kácie, ale aj rozčarovania z ilúzie. 

Hypertext, ktorý George Landow a David Bolter vyzdvihujú ako inštrument 

pre dosiahnutie Barthesovho „písateľného textu,“162 podľa kritiky Davida S. 

Mialla „väzní čitateľa v rámci predurčeného súboru operácií, ktoré zabraňujú 

písateľnej odpovedi v prospech kontroly čitateľa.“163 Multilinearita čitateľovi 

umožňuje robiť rozhodnutia pre sled deja, resp. výber lexií, ale iba vo vopred 

daných miestach. Miallova výčitka je postavená na tom, že vidí Landowove 

a Bolterove pertraktovanie hypertextovej liberácie v procese čitateľovho vy-

tvárania vlastného príbehu ako nezmyselné a presadzuje opozičnú tendenciu. 

Podľa neho hypertextové čítanie neumožňuje vytvoriť z čitateľa „producenta 

textu,“164 pretože štruktúra hypertextu ho núti rozhodovať sa v určených bo-

doch, votkáva ho, podľa slov Jane Yellowlees Douglas do „intenčnej siete.“165 

Hypertextová štruktúra podľa Miallových vyjadrení implikuje autorov asociačný 

model a nenecháva takú voľnosť pre čitateľa, ktorá by presahovala autorom vy-

tvorenú mapu diela, vytvára iba „ilúziu čitateľovej emancipácie.“166 Miall týmto 

tvrdením nadväzuje na otázku statusov autora a čitateľa, statusov, ktoré boli 

v prácach prvých hypertextových teoretikov považované za funkčne vymeni-

teľné a prechádzajúce procesom zmien. Autor ostáva autorom, i keď nadobúda 

aj funkciu dizajnéra, či architekta, ako uviedol Robert Coover167 a čitateľ ostáva 

čitateľom, hoci získava niektorú/é z typov funkcií, ktoré defi noval Aarseth.168 

Akýkoľvek sled pripájania kúskov skladačky formálne vytvára tú istú skladač-

ku. Problematika hypertextov pri prechádzaní dielom vychádza z toho, že ak 

neprejdené lexie nie sú identifi kované pomocou zmeny v „nápovede“, čitateľ 

nemusí voľné miesta skladačky postrehnúť – v jeho kognitívnej mape môžu 

tieto časti absentovať. Čitateľ si môže uvedomovať, že niektoré časti textu mohli 

ostať kvôli nevyhnutnému výberu ďalšieho postupu pre neho neprístupné, 

a teda, že si nemôže byť istý toho, čo na svojej ceste minul. Túto (chvíľkovú) 

čitateľovu dilemu o odhalení/neodhalení významu Aarseth nazýva „apória.“169 

Apória tu podľa Aarsetha znamená, že čitateľ si pre štruktúru hypertextu nie 

je istý, či dokázal odhaliť význam celku. Ak čitateľ neodhalí všetky lexie, jeho 

sumár prečítaných lexií sa bude líšiť oproti lexiám, ktoré predstavil autor. 

Táto špecifi ckosť sujetu môže vyústiť do istých rozdielov pri jeho mentálnej 

162 BARTHES, Roland. S/Z, s. 10–11.

163 MIALL, David S. Trivializing the Word: Hypertext, Postmodernism, and Reading [online]. „im-

prisons the reader within a predetermined set of operations that preempts the writerly response in 

favour of controlling the reader.”

164 BARTHES, Roland. S/Z, s. 10.

165 DOUGLAS, Jane Yellowlees. Social Impacts of Computing, s. 423. „intentional network”

166 MIALL, David S. Trivializing the Word: Hypertext, Postmodernism, and Reading [online]. „an illu-

sion of reader emancipation“.

167 COOVER, Robert. Literary Hypertext: The Passing of the Golden Age [online].

168 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 64–65. 

169 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 3.





konštrukcii fabuly, avšak nerobí z čitateľa autora. Ak by v tomto kontexte bola 

čitateľovi priznaná funkcia autora, túto funkciu by náležite musel získať každý, 

kto percipuje dielo inak ako autor, a to nielen v medziach literatúry. Wolf-

gang Iser nástojí, že „v akte čítania sa uskutočňuje (pre každé literárne dielo 

ústredná) interakcia medzi štruktúrou diela a jeho prijímateľom.“170 Recepčná 

estetika sústreďuje pozornosť na funkciu čitateľa, v literárnovednom kontexte 

presadila vnímanie jeho funkcie ako aktívneho tvorcu významu diela, avšak 

nelegitimizuje ho do pozície autora. Ako uvádza Roman Mikuláš „podľa Isera 

text ponúka recipientovi možnosti konštituovať jeho význam.“171 Aarseth pri 

pojednávaní o kybertextoch posúva aktivitu čitateľa za hranice interpretácie 

významu, v akom ju predstavila recepčná estetika. Aarseth hovorí o aktivite 

čitateľa, ktorá prekračuje jeho funkciu interpretácie: „používateľ kybertextu 

plní aj extranoematickú funkciu“172. Extranoematická funkcia sa tak stáva 

strešným pojmom pre prieskumnícku, konfi guračnú a textonickú funkciu. 

V extranoematickej funkcii sa na základe praktického výsledku odráža výsle-

dok procesu rozhodovania sa. Napríklad pri prieskumníckej funkcii si čitateľ 

vyberie jeden z viacerých smerov, ktoré multilinearita hypetextu umožňuje. 

Na pojem multilinearita v kontexte hypertextov je však treba nahliadať zo 

štruktúrnej perspektívy, teda ako na multiplicitu ciest, ktoré vychádzajú z uzlov, 

ako na potenciu výberu z viacerých spojení medzi lexiami. Multilinearita su-

jetu, napríklad v princípe rôznych ukončení diela, ako je to v románe Milenka 

francúzskeho poručíka173 Johna Fowlesa, je skôr výnimkou než pravidlom. Hy-

pertext býva najčastejšie zobrazený pomocou formálnej multilinearity, pričom 

samotné čítanie je lineárne. Hoci sa čitateľovi ponúkajú možnosti v uzloch, 

kvôli plynulému prechodu dielom sa rozhoduje pre sledovanie iba jednej cesty 

z prítomnej rozvetvenej štruktúry. Linearitu ako nevyhnutný princíp čítania 

hypertextov presadzuje Jay David Bolter, keď tvrdí, že každé čítanie hypertextu 

„musí byť lineárnym zážitkom, pretože čitateľ sa musí pohybovať z epizódy 

na epizódu pomocou aktivácie liniek a čítania prezentovaného textu.“174 Avšak 

fakt, že čítanie je lineárne a štruktúra je multilineárna značí, že časový sled je 

vždy lineárny, pričom priestorová štruktúra môže byť multilineárna – z čoho 

vyplýva aj možný sémanticky ne/multisúsledný charakter jednotlivých lexií. 

Čitateľ prechádza cez lexie lineárne, multilineárna je hypertextová topológia. 

Pre vytvorenie komplexného zmyslu, a tiež pre usporiadanie sujetu je s ohľadom 

na hypertextovú štruktúru najbezpečnejšie radiť lexie do sekvenčných relácií 

na sémantickej úrovni až po prečítaní celého diela. Multilinearita a multisek-

venčnosť sú aspektmi usporiadania formálnej štruktúry hypertextov, zatiaľ čo 

linearita a sekvenčnosť fungujú pri čitateľovom spoznávaní diela ako nástroj 

170 ISER, Wolfgang. Der Akt des Lesens. Pozri MIKULÁŠ, Roman. Predpoklady a formy literárnej 
recepcie, s. 55.

171 MIKULÁŠ, Roman. Predpoklady a formy literárnej recepcie, s. 55.

172 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 1. „the user of cybertext also performs in an extranoematic 

sense”. Koncepcia extranoematickej performancie podľa Aarsethovej defi nície nezahŕňa pohyby očí 

pri čítaní, ani obracanie stránok knihy.

173 FOWLES, John. Milenka francúzskeho poručíka. Román ponúka tri rôzne konce príbehu.

174 BOLTER, Jay David. Writing Space : The Computer, Hypertext and the Remediation of Print, s. 

128. „must be a linear experience, because the reader must move from episode to episode, activat-

ing links and reading text that is presented.”





pre vytvorenie komplexného sémantického prepojenia a organizáciu sujetu. 

Linearita a sekvenčnosť sú preto atribútmi špecifi ckého prechodu dielom. Len 

zriedka asi možno pri čítaní hypertextov hovoriť pre ich dosť krátky a väčšinou 

sémanticky saturovaný rozsah o Barthesovom pojme tméza – preskakovaní 

nudných častí, „trhline, ktorá vznikla z jednoduchého princípu funkčnosti,“175 

teda o, v istých momentoch, ignorovaní sekvencie v prospech toho, aby sa 

čitateľ čo najrýchlejšie dostal k zaujímavejším pasážam. 

Popri svojich špecifi ckostiach ako interakcia s čitateľom, priestorové čle-

nenie textu a prepojenie jednotlivých lexií, hypertext nepriniesol zmeny, tý-

kajúce sa jazykovej a syntaktickej úrovne písania. Podľa Johna Cayleyho linky 

tradičného hypertextu majú slabý informačný obsah a hypertext z jazykového 

aspektu nepredstavuje novú formu štylistiky: 

„Hypertext preniesol priestorovosť textu poza tlačené médiá a pre tróp navigácie 

rezervoval prominentné miesto, ale vytvorený jazyk jeho súčastí – uzlov alebo 

lexií – si zachoval vlastnosť tlačeného média: jazyk je vytlačený na povrchu...“176

Hypertext je programovaný tak, že čitateľ sa zúčastňuje na interakcii s textom – 

prechádza mapou autora, a zároveň, ako podotýka Douglas, sa musí „spoľahnúť 

na svoje vlastné, čitateľsky orientované hodnotenie zmyslu, významu, záveru, 

a dokonca spojení v rozprávaní.“177 Judy Malloy využíva médium počítača pri 

tvorbe hyperfi kcie Uncle Roger na mikro– a makroštruktúrnej úrovni. Systém 

hypertextových odkazov na mikroštruktúrnej úrovni autorke umožňuje prepá-

jať jednotlivé lexie spôsobom, aby naviazanie textových fragmentov ilustrovalo 

jej potenciálny asociačný model. Makroštruktúrna úroveň dovoľuje vyniknúť 

centrálnemu motívu fi kcie – asociácii, ktorá na základe využitia hypertextu 

demonštruje náhľad na Jennyinu mentálnu aktivitu – preplietanie rovín prí-

tomnosti s minulosťou, reality so snením. Judy Malloy sa pri refl exii svojej 

hyperfi kcie inšpirovala, ako sama uvádza, slovami Dorothy Richardson: „Čo 
vie fi kcia najlepšie, je určite pomocou procesu selekcie zoradiť informácie, 
fakty v ich skutočnom vzťahu.“178 

175 BARTHES, Roland. Potešenie z textu, s. 126–127.

176 CAYLEY, John. Time Code Language, s. 317. „Hypertext took the spatialization of text beyond print 
media and brought the trope of navigation to prominence, but the composed language of its constituent 
nodes or lexia retained the print-like quality of having been impressed on a surface...“
177 DOUGLAS, Jane, Yellowlees. Gaps, Maps and Perceptions: What hypertext readers (don’t) do [on-

line]. „rely on their own, reader-centered judgments about meaning, signifi cance, closure and, even, 

connections in the narrative.”

178 Pozri MALLOY, Judy. From Narrabase to Hyperfi ction [online]. „Surely what fi ction, at its best, 

can do is to arrange data, truths in their real relationship by a process of selection".





.  Poetika Strýca Rogera

Uncle Roger je literárne dielo, s ktorého príbehom čitateľa oboznamuje auto-

diegetická rozprávačka179 Jenny. Príbeh je rozdelený do troch hlavných časo-

vo, a priestorovo špecifi ckých rozprávaní, ktorých formálne hranice defi nujú 

databázy A Party in Woodside, Th e Blue Notebook a Terminals. V časti A Party in 

Woodside sa čitateľ v rámci príbehu ocitá na večierku rodiny Broadthrowovcov, 

u ktorej sa Jenny stará o deti. V kontexte celej časti podáva rozprávačka príbeh 

ako sieť rozprávania o tom, čo zažila na večierku („Zvonček zvonil. Hostia pri-

chádzali. Tom Broadthrow stál pri predných dverách, oblečený, ako väčšinou, 

ležérne, do bielych nohavíc a modro-svetlohnedej károvanej košele.“180), toho, 

čo si počas večierka predstavovala („Snívala som, že Jeff  a ja stojíme v plyt-

kom bazéne.“181), a k tomu ešte občas dodá svoj pocit ad hoc („Chcela by som 

Alka-Seltzer“182). Hypertextová štruktúra, v tomto prípade zobrazenie liniek 

ako hesiel (najmä mien hostí) radených vedľa seba, umožňuje prerozprávanie 

príbehu cez prizmu priamej alebo nepriamej charakteristiky postáv hostí. 

Avšak otáznou sa stáva spoľahlivosť charakteristík. Na základe kontextu celej 

hyperfi kcie pôsobí rozprávačka Jenny kvôli svojim častým snovým asociá-

ciám ako rojko, ktorý nepodáva z hľadiska sujetu súsledné rozprávanie. Ak si 

čitateľ v časti A Party in Woodside vyberie možnosť navigácie cez heslá, tak pre 

Jennyine sny ostane rezervované iba heslo „sny a nočné mory“. Avšak výber 

možnosti lineárneho sledu necháva na základe prelínania Jennyinho prežívania 

a sna väčšmi vyniknúť motívu asociácie. Rozdielna navigácia medzi čítaním 

na základe hesiel a na základe lineárneho sledu, ktorá sa zobrazuje v odlišnom 

usporiadaní lexií, spôsobuje, že čitateľ môže vnímať rozprávačku v prípade 

čítania pomocou hesiel ako väčšmi organizovanú, a teda aj ako trochu spo-

ľahlivejšiu. Jej charakter rojka je v tom prípade oproti zvyšku diela potlačený, 

pretože tu nejde o snové asociácie, ktoré by zapríčiňovali digresie od dejovej 

línie. Z toho vyplýva, že dôsledkom rozdielneho usporiadania lexií môže byť 

popri neidentickej interpretácii príbehu aj diverzný náhľad na charakter roz-

právača, s čím súvisí aj rozdiel v miere čitateľovho „uverenia“ rozprávačovej 

spoľahlivosti ohľadom prezentovaných udalostí.

Dej prvej časti diela pôsobí neucelene, čitateľ sa dozvedá iba náznaky po-

tenciálneho príbehu. A Party in Woodside je iba úvodom, ktorý síce ponúka 

načrtnutie charakterov základných postáv, ale, ako aj celé dielo, koncentruje 

sa okolo hlavnej postavy a rozprávačky Jenny. Čitateľ sa popri vykreslení at-

mosféry večierka dozvedá základné informácie o rodine Broadthrowcov. Ďalej 

179 „Autodiegetický rozprávač“ je koncept, ktorý predstavil Gérard Genette. Ide o funkciu 

reprezentácie vzťahu k príbehu, v ktorom je rozprávač hlavnou postavou. Autodiegetický rozprávač 

patrí medzi homodiegetických rozprávačov. Pozri GENETTE, Gérard. Narrative Discourse, s. 212-262.

180 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka party, č. 16. „The doorbell was ringing. Guests 

were arriving. Tom Broadthrow was standing by the front door, dressed casually, as usual, in white 

pants and a blue and tan checked shirt.”

181 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka party, č. 18. „I dreamed that Jeff  and I were 

standing in a shallow pool.”

182 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka party, č. 72. „I wish I had some alka seltzer“





je oboznámený so skutočnosťou, že Jenny sa páči istý mladý muž, Jeff , ktorý 

pracuje ako dizajnér čipov, a že Jenny má strýca Rogera, ktorý chce utajiť ich 

príbuzenský vzťah. Rozprávanie v prvej časti zodpovedá iba nejakým prvotným 

stopám, ktoré sa dočkajú svojho odhalenia až postupne v ďalších častiach. Fa-

bulu druhej časti Th e Blue Notebook tvorí kombinácia hlavnej línie – príbehu, 

ktorý sa odohráva v reštaurácii, kde Tom Broadthrow oslavuje narodeniny 

a digresií. Digresie majú buď podobu textu v Jennyinom denníku alebo sú nimi 

asociácie, ktoré sa jej vynárajú počas rozhovoru so strýcom Rogerom. Jenny 

začala písať svoj denník týždeň pred oslavou a píše v ňom o výlete so svojím 

bývalým priateľom Davidom z predošlého roka. Asociácie, ktoré sa jej vynárajú 

smerujú k Jeff ovi, s ktorým sa postupne zbližuje. Strýc Roger jej počas oslavy 

odhalí, že Tom ukradol čip, ktorý Jeff  dizajnoval. Keď sa Jenny vracia do domu 

Broadthrowcov, čaká na ňu David, ktorý chce, aby sa vrátila späť k nemu. Pre 

každú líniu rozprávania je rezervovaná jedna grafi cká ikonka. Čitateľ má pri 

každej lexii možnosť výberu z troch smerov (ikoniek) a jedného určeného smeru 

(„continue“). Naskytuje sa mu možnosť čítať jednu líniu rozprávania, ak bude 

sledovať jednu grafi ckú ikonku. Je potrebné poznamenať, že „klikanie“ postupne 

na identickú grafi ckú ikonku nezaručuje fabulovú súslednosť lexií, ktoré zod-

povedajú špecifi ckej línii rozprávania. Dôvodom toho je fakt, že v každej lexii 

sa nachádzajú tri ikonky z celkového počtu štyri. Tento fakt na základe dizajnu 

diela spôsobuje, že v istých lexiách je reťaz danej línie pretrhnutá, pretože sa 

čitateľ dostane na lexiu, kde sa ikonka, ktorú sleduje, nenachádza. Iným prík-

ladom, ktorý popiera jednoznačnosť postupu špecifi ckej línie rozprávania, je 

princíp multisúslednosti. Ak by sa čitateľ rozhodol od začiatku sledovať ikonku 

koktejlového pohára, pri lexii č. 73183 sa mu naskytne možnosť multilineárneho 

sledu – lexia obsahuje dve ikonky s koktejlovým pohárom. Ak čitateľ „klikne“ 

na jednu ikonku pohára, dostane sa na lexiu č. 74, ktorá je z hľadiska číslo-

vania poslednou lexiou, ak „klikne“ na druhú ikonku, dostane sa na lexiu č. 

1, teda na prvú lexiu. Ako dokumentáciu trojitej možnosti smerovania, resp. 

dokumentáciu prepojenia jednotlivých línií rozprávania, uvádzame situáciu na 

lexii č. 10. V texte tejto lexie rozprávačka spomína na to, že sedela v kaviarni 

a začala písať denník. Čitateľ sa po „kliknutí“ na ikonku panorámy dostane 

na lexiu č. 11, ktorá sa súsledne viaže na lexiu č. 10. Po kliknutí na ikonku 

kravaty, sa čitateľ dostane z lexie č. 10 na lexiu č. 56, ktorá čitateľa zavedie do 

prostredia oslavy – k rozhovoru Jenny a strýca Rogera. Ak si čitateľ na lexii 

č. 10 vyberie koktejlový pohár, zjaví sa lexia č. 71. Text tejto lexie vyobrazuje 

Jenny na toalete v reštaurácii, premýšľajúc o udalostiach posledných dní. Či-

tateľovi sa naskytá aj možnosť sledovať „continue“, ktorým sa čitateľ dostane 

vždy na, z hľadiska autorkinho sledu, ďalšiu lexiu. Kliknutie na jednu z ikoniek 

je vždy posunom o jednu lexiu vpred, teda je identickým úkonom ako posun 

pomocou navigácie cez „continue“. Táto multisúslednosť môže ovplyvňovať aj 

interpretáciu diela, pretože ak sa čitateľ kliknutím dostane napríklad z lexie č. 

10 na lexiu č. 71, môže ich dávať do vzájomnej súvzťažnosti ohľadom usporia-

dania sujetu. Môže tak lexiu č. 71 vnímať ako sujetovo nasledujúcu po lexii č. 

183 Čísla lexií označujem podľa čísla obrazovky, ktoré sa zobrazí v internetovej adrese diela. Na 

základe postupu týchto čísel možno určiť autorkou dizajnovanú súslednosť lexií.





10, čo by mohlo mať dôsledky aj pre ďalšiu interpretáciu diela. Preto, ako už 

bolo zdôraznené, by som odporúčala snažiť sa o interpretáciu až po prejdení 

pokiaľ možno celého diela alebo aspoň po prejdení čo najväčšieho množstva 

lexií v prípade, že čitateľ nepozná celkový počet lexií. O tom, či čitateľ celé 

dielo prešiel, sa dozvie vtedy, ak interfejs diela udáva informáciu o počte lexií, 

resp. o pozícii, kde sa vzhľadom na kompletnosť diela nachádza. Pre precíznu 

interpretáciu by bolo ešte efektívnejšie, keby čitateľ prešiel hyperfi kciou viac-

krát, aby si mohol všímať relácie medzi jednotlivými lexiami a zároveň mohol 

vnímať celkovú poetiku diela.

Dejiskom príbehu tretej časti je najmä prostredie fi rmy, pre ktorú Jenny 

pracuje. Čitateľ sa dozvie taktiež o ďalšej party u Broadthrowovcov, na ktorej 

Jeff  „vrazil“ Rogerovi aj Tomovi, pretože mu Roger povedal pravdu o tom, že 

Tom Jeff ovi čip ukradol. Časť Terminals a zároveň celá hyperfi kcia sa končia 

Jennyinou cestou lietadlom so strýcom Rogerom a ich rozlúčkou na letisku 

počas Vianoc. Popri opise fi rmy sa Jenny vynárajú predstavy o Jeff ovi, ktorých 

pôvod nie je jednoznačný – môžu byť aj spomienkami, aj snami. Niektoré lexie 

začínajú slovami „Snívala som“184 alebo „V mojom sne,“185 čo je jasným dôka-

zom, že ide o sny, ale pri lexiách,186 kde Jenny hovorí o erotických dobrodruž-

stvách s Jeff om, ostáva charakter lexií závislý iba od čitateľovej interpretácie. 

Za túto čitateľovu nemožnosť získania Jennyinej dôkaznej výpovede o tom, 

či snívala alebo spomínala, sú často zodpovedné elipsy. Elipsy spôsobujú, že 

čitateľ si musí domýšľať isté súvislosti medzi jednotlivými lexiami aj v prípade, 

že ide o lexie, ktoré by boli z hľadiska fabule súsledné. Pri hyperfi kcii Uncle 

Roger však nemožno paralelizovať fabulu s autorkiným usporiadaním (pohyb 

pomocou čiary v spodnej časti lexie alebo pomocou „klikania“ zaradom na klá-

vesy). Príčinou tejto nemožnosti je práve princíp asociácie, na ktorom je dielo 

vystavané. Pomocou konceptu asociácií možno vnímať autorkin potenciálny 

model súvzťažnosti textových fragmentov, a zároveň sa vo fi kcii prejavuje ako 

motív – Jennyine asociácie, premostenie medzi snom a realitou alebo prítom-

nosťou a minulosťou. 

V hyperfi kcii Uncle Roger sa popri modeli a motíve asociácie sprítomňujú aj 

všetky spomenuté aspekty poetiky hypertextu – je fragmentárna, multilineárna, 

multisekvenčná. S ohľadom na tieto črty hypertextu a súvislosti, ktoré z ich 

praktického použitia vyplývajú, nie je možné hovoriť o jednoznačnej a jedinej 

platnej interpretácii. Navyše, práve pokus o mnohoznačnosť diela je jedným 

z princípov, ktorý premosťuje minulosť tvorby hypertextov s prítomnosťou. 

O mnohoznačnosť hyperfi kcií sa ich tvorcovia snažia dnes a zároveň bol aspek-

tom, ktorí sa pokúšali dosiahnuť aj umelci pri tvorbe prvých hypertextových 

fi ktívnych diel.

184 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka term, č. 3, 18, 20, 43, 44.“I dreamed“.

185 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka term, č. 28. “In my dream“.

186 MALLOY, Judy. Uncle Roger [online], obrazovka term č. 25, 26, 27, 46, 57. 





2. KARTOGRAFIA PODZEMNÉHO 
 SPOJENIA 

Podzemie Manhattanu, miesto také neobývané, také formalistické a abstraktné

ako výhľad na prístav posiaty mrakodrapmi v Marshovej maľbe;

miesto, kde si ľudská mestská identita buď nájde 

cestu k opätovnému odhaleniu, alebo

upadne do neviditeľnosti.187

Newyorské metro bolo predmetom imaginatívneho zobrazenia v širokej pa-

lete prozaických diel americkej literatúry – románov (V Th omasa Pynchona, 

Váhy Dona DeLilla, Th e Golden Spur Dawn Powell, Neviditeľný Ralpha Ellisona, 

Bojovníci Sola Yuricka, Prepadnutie vlaku z Pelhamu Mortona Freedgooda, Th e 

Mole People Jennifer Toth atď.), grafi ckých románov (Time and Again Jacka 

Finneya, System Petera Kupera atď.), zbierok (napr. Up in the Old Hotel Josepha 

Mitchella, Subway Chronicles – antológia poviedok dvadsiatich ôsmych auto-

rov) atď. Metro sa v literárnych dielach neredukuje iba na funkciu podzem-

nej komunikácie, ktorá sprostredkúva ľudom transfer z jedného miesta nad 

zemou na iné. Metro je často predstavené ako podzemný priestor pre „tých 

druhých“, kam sa utiekajú obyvatelia, ktorí hľadajú (a väčšinou v nadzemnom 

svete nenachádzajú) odpovede na svoje existenciálne otázky. Symbolizuje istý 

psychologický bod zlomu – metro je v hraniciach mesta tak nízko, že už niet 

kam zísť nižšie. Je preto opakovane vykresľované ako priestor pre hľadanie 

alebo vytváranie vlastnej identity, či z hľadiska spoločenského postavenia, rasy, 

sexuálnej orientácie a tiež ako priestor vhodný na sebarefl exiu. V literatúre sa 

metro ako jedna z reprezentácií podzemia stáva „novou utópiou, cestou von 

a nadol“188 k zobrazeniu ľudskej podstaty, prostriedkom k epistemologickému 

objaveniu či odhaleniu odpovedí na ontické otázky. Cesta k hľadaniu ľudskej 

identity je vyjadrená aj v podtitule hyperfi kcie Davida M. Yuna Subway Story: 

An exploration of me, myself, and I .189

Subway Story vznikla ako vysokoškolský projekt, ktorý David M. Yun vypra-

coval počas svojho štúdia na univerzite Brown. Dielo nesie črty autobiografi e, 

v ktorej autor postupne odhaľuje svoju identitu, integrujúcu tri časti svojej 

osobnosti: „Som a vždy budem David, Dave and Ming-Cheng. Ale nikdy nie som 

David, alebo Dave alebo Ming-Cheng naraz.“190 Pod menom David zobrazuje 

Yun seba vystupujúceho v spoločnosti, Dave reprezentuje jeho homosexuálnu 

orientáciu, Ming-Cheng stelesňuje pokračovanie rodu, rodinnú príslušnosť 

187 BANTA, Marta. The Three New Yorks, s. 30. „Manhattan's underground regions, a place as 

unpopulated and as formalistic and abstract as the patterning Marsh gives to his skyscraper fi lled 

harbor view; a place where one's urban identity is either rediscovered or lost to invisibility.”

188 BANTA, Marta. The Three New Yorks, s. 46. „the new utopia, a way out, and down”

189 YUN, David M. Subway Story: An exploration of me, myself, and I [online].

190 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka Lexington Avenue. „I am and always will be 

David and Dave and Ming-Cheng. But I am never David or Dave or Ming-Cheng all at once.”





k prvej generácii ázijských Američanov. „Každá časť mojej identity má svoj 

osobitný hlas, vlastný hlas, vlastnú časť môjho celku.“191 Yunova hyperfi kcia je 

založená na združení častí do celku nielen z hľadiska fi ktívnej úrovne, ale tento 

princíp je badateľný aj v jej forme. Z formálnej stránky tvorí fi kciu kombinácia 

dvoch médií – textu v pravej časti interfejsu a vizuálneho média v jeho ľavej 

časti. Zatiaľ čo navigácia textom prebieha pomocou sledovania intertextových 

linkov, interfejs zobrazenej mapy newyorského metra nie je naprogramova-

ný na navigáciu. Mapa metra v hyperfi kcii je zdigitalizovanou a vyseknutou 

časťou z kompletnej mapy metra New Yorku, znázorňuje iba tie oblasti, ktoré 

sa vo fi kcii spomínajú. Podľa Stefanie Panke, devízou Subway Story je práve 

prepojenie formálnej a fi ktívnej časti – využitie priestorovej metafory takým 

spôsobom, že navigácia je preklenutá so samotným príbehom. 

Screenshot Subway Story

Yunova hyperfi kcia je podľa Stefanie Panke „nádherným príkladom metafory, 

ktorá funguje, pretože je časťou (a nie odtrhnutá od) rozprávania príbehu.”192 

Textualita hyperfi kcie sa prepája s vizualitou mapy – čítanie príbehu sprevádza 

reprezentácia miest, ktoré sú dejiskom príbehu. V mape, aj keď sa nachádza 

v digitálnom prostredí, autor nevyužíva možnosti, ktoré mal pri tvorbe hyper-

fi kcie k dispozícii – t. j. urobiť na mape linky buď na daný text (intratextové 

linky) alebo prepojiť mapu s inými dokumentmi na internete (extratextové 

191 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka Lexington Avenue. „Each part of my identity 

has it's unique voice, it's own say its part of my whole.”

192 Pozri LANDOW, George, Hypertext 3.0, s. 206. „It is a beautiful example for a metaphor that 

works because it is a part of (and not apart from) the story-telling."





linky). Skutočnosť, že mapa neumožňuje navigáciu, ani neposkytuje žiadnu 

možnosť manipulovať s jej veľkosťou, priblížením/vzďaľovaním obsahu alebo 

posunmi na strany (ako je to napríklad pri Google Maps) nie je prekvapujúca, 

pretože v dnešnej dobe veľmi rozšírené digitálne navigačné systémy v čase 

tvorby tejto hyperfi kcie ešte neexistovali.193 Nemožno teda podľa defi nície D. 

R. Frasera Taylora hovoriť o „kyberkartografi i“ – „[O]rganizácii, prezentácii, 

analýze a komunikácii informácií s priestorovou referenciou, ktoré sa týkajú 

širokej škály objektov záujmu spoločnosti a sú prezentované pomocou interak-

tívneho, dynamického, multisenzorického formátu s využitím multimediálnych 

a multimodálnych interfejsov.”194 Mapa v hyperfi kcii Subway Story nie je „hyper-

textovo aktívna“ (názvy staníc metra na mape nie sú hypertextovo prepojené 

s textom), je len zdigitalizovanou verziou tlačenej mapy, je výsledkom procesu 

„remediácie“. „Remediácia” je termín mediálnej teórie vytvorený Richardom 

Grusinom a pertraktovaný Jayom Davidom Bolterom a Richardom Grusinom 

v ich knihe s eponymným názvom.195 Podľa Grusina a Boltera je „remediácia” 

proces neustáleho prepisovania sa starých médií do nových a vice versa, ich 

konštantné vzájomné ovplyvňovanie sa.

193 Program Google Maps vznikol v roku 2005, Earth Viewer vznikol v roku 2003, ale bol v roku 

2006 odkúpený spoločnosťou Google a premenoval sa na Google Earth.

194 TAYLOR, Fraser, D.R. Maps and Mapping in the Information Era, s. 1-10. „The organization, 

presentation, analysis and communication of spatially referenced information on a wide variety of 

topics of interest to society in an interactive, dynamic, multisensory format with the use of multime-

dia and multimodal interfaces.”

195 BOLTER, Jay, David – GRUSIN, Richard. Remediation. Bolter-Grusin vnímajú remediáciu 

v troch aspektoch – ako mediáciu mediácie, ako neoddeliteľnosť mediácie a reality, ako reformu. 

Autori hovoria o dvoch stratégiách remediácie – hypermediácia a bezprostrednosť/ transparentná 

bezprostrednosť.  V tejto súvislosti pozri interlúdium O materialite digitálnej fi kcie.





. Mapa podzemky

Snad jen mapa podzemky měla jakýsi náznak řádu.

Postupně si uvědomil, že mapa podzemky je šikovná myšlenka, 

která sice zjednodušuje život, ale ani za mák se nepodobá skutečnosti: 

jako příslušnost k politické straně, napadlo ho kdysi.196

Mape metra, ktorú Janet Vertesi vníma ako „grafi cký užívateľský interfejs 

mesta,“197 Kevin Lynch prisúdil schopnosť sprostredkovateľa „obrazotvornosti“198 

mesta, „kvality fyzického objektu, ktorá veľmi pravdepodobne vyvolá evokáciu 

silného obrazu v ktoromkoľvek pozorovateľovi“199. Dôkaz tejto obrazotvornej 

schopnosti je pri mape londýnskeho metra ešte hyperbolizovaný, pretože 

mapa metra nezodpovedá reálnej topografi i mesta; a predsa, „tube map“ je pre 

mnohých ľudí indikátorom geografi ckých vzťahov Londýna. Túto hypotézu 

potvrdila nielen sociologická štúdia Janet Vertesi, ale aj vyššie uvedené slová, 

ktoré Neil Gaiman vložil do úst svojej postavy. Spomínaná „nepodobnosť voči 

skutočnosti“ sa však nemusí viazať iba k londýnskemu prípadu nerelevantnej 

geografi ckej reprezentácie skutočnosti v mape metra, je možné ju rozšíriť na 

vzťah mapa – realita vo všeobecnosti. Práve korelácia medzi mapami a reálnym 

prostredím viedla k zanieteným debatám o ontologickej kríze máp, k deba-

tám, ktoré spochybňovali mimetickosť máp. Táto zmena vo vnímaní máp, 

posun od ich chápania ako zrkadiel reality, smerovala k „postreprezentačnej 

kartografi i“200, ktorej počiatky možno sledovať v prácach Arthura Robinsona.201 

Robinson202 presadzoval „efektívnosť máp“, názor, že úlohou mapy by malo 

byť poskytnutie informácie takým spôsobom, aby bola pre čitateľa čo najzro-

zumiteľnejšia. Od Robinsonovho nástojenia na potrebe vnímať pri mapovaní 

aspekt recepcie, sa odvíja nové nahliadanie na kartografi u – kartografi a získava 

status sociálneho faktoru. John Pickles tvrdí, že funkcia kartografi e presahuje 

popisovanie sveta a paralelizuje ju s interakciou medzi ľuďmi a svetom, podľa 

neho kartografi a dáva „odpoveď“ na „otázku“, ktorú jej ľudia kladú. Pickles 

pokračuje názorom, že mapa „nie je reprezentáciou sveta, ale inskripciou, 

ktorá funguje (alebo niekedy nefunguje) vo svete.“203 Táto interakcia človeka 

196 GAIMAN, Neil. Nikdykde, s. 14.

197 VERTESI, Janet. Mind the Gap, s. 20. „graphical user interface to the city”.

198 LYNCH, Kevin. The Image of the City, s. 9. „imageability”.

199 LYNCH, Kevin. The Image of the City, s. 9. „that quality in a physical object which gives it 

a high probability of evoking a strong image in any given observer’.

200 KITCHIN, Rob. – DODGE, Martin. Rethinking maps, s. 334, „postrepresentational cartography”.

201 Napr. Robinsova monografi a The Look of Maps, kniha, na ktorej spolupracoval s Barbarou 

Bartz Petchenik The Nature of Maps, Robinsonova štúdia A New Map Projection: Its Development and 
Characteristics, s. 145-155, štúdia Robinsona a Petchenik The Map as a Communication System, s. 92-

110 atď.

202 Pozri ROBINSON, Arthur – MORRISON, Joel L. – MUEHRCKE, Phillip et al. Elements of 
cartography.
203 PICKLES, John. A history of spaces, s. 67. „is not a representation of the world but an inscrip-

tion that does (or sometimes does not do) work in the world’ 





s mapou v Subway Story presahuje mentálnu, resp. interpretačnú úroveň, ale 

vďaka hypertextovej forme dosahuje aj úroveň fyzickej interakcie, „ergodickos-

ti“. Ak však táto Picklesova „inskripcia“ má existovať vo svete, musí fungovať 

podľa jeho princípov, musí sa začleniť do jeho vzťahov. Rob Kitchin a Martin 

Dodge zdôrazňujú v štúdii Rethinking maps dočasnosť tejto „inskripcie”, resp. 

„nepretržitý stav reinskripcie”. Podľa ich tézy mapy podliehajú konfi gurač-

ným zmenám a ich tvorba je „procesom konštantnej reteritorializácie“. Autori 

uvádzajú, že mapy sú „dočasné a chvíľkové, podmienené, relačné a závislé od 

kontextu; sú vždy mapovaniami; priestorovými praktikami, ktorých cieľom 

je vyriešiť relačné problémy...“
 204

 Tieto relačné problémy sa podľa ich štúdie 

vyskytujú nielen pri procese tvorby máp (otázka, ako vytvoriť priestorovú 

reprezentáciu), ale aj pri procese interpretácie máp (otázka, ako porozumieť 

zobrazenému priestorovému rozmiestneniu), alebo pri procese aplikácie máp 

na reálne prostredie (otázka, akú cestu zvoliť pri postupe k cieľu). Ako náležite 

poznamenali Vincent J. Del Casino Jr. a Stephen P. Hanna, nemožno zabú-

dať na intertextuálny charakter máp, pretože mapy sú tvorené a používané 

„v prítomnosti širokej škály existujúcich reprezentácií mapovaného miesta.“205 

Okrem rôznych typov svojho druhu stoja mapy v intertextuálnom, resp. skôr 

intermediálnom vzťahu s dokumentárnymi zábermi daného miesta vo vizu-

álnom formáte, ako fotky alebo videá, alebo vo forme zvukového záznamu; 

a nemožno opomenúť ani vzťah máp so súčasnými digitálnymi mapujúcimi 

technológiami Google Earth a Google Maps. V tomto kontexte je nevyhnutné 

spomenúť taktiež umelecké diela, ktoré o danom špecifi ckom mieste referu-

jú – diela vizuálneho umenia, hudobné, literárne alebo diela, ktoré tieto druhy 

umenia kombinujú. Ako dôsledok tejto intertextuálnej/intermediálnej siete 

diel, mapujúcich dané miesto, vzniká virtuálny „turistický pohľad“. „Turistický 

pohľad“ sa podľa Johna Urryho206 formuje ako dôsledok apriórnej predstavy 

(alebo hermeneutického predusúdku) o mieste, teda ide o súbor reprezentácií, 

s ktorými sa turista stretol ešte predtým, ako dané miesto spoznal v realite. 

Subway Story predstavuje možnosť pre vytvorenie virtuálneho „turistického 

pohľadu“, ktorý vzniká kombináciou dvoch faktorov – uchopenia prostredia 

New Yorku v rozprávaní a zobrazenia mapy metra. Funkcia mapy metra sa 

v diele nevymedzuje iba na projekciu vzťahov podzemnej priestorovej štruktúry. 

Hoci je táto referencia pre ňu primárna, nie je jedinou referenciou. Druhú refe-

renciu defi nuje jej vzťah k priestorovej konfi gurácii nadzemného New Yorku. 

Mapa metra na základe identickosti mien staníc metra s názvami lexií poskytuje 

čitateľovi možnosť na vytvorenie vlastnej kognitívnej mapy. Ako fundamentál-

nu schému tejto kognitívnej mapy možno považovať zobrazenú mapu metra, 

kam si čitateľ „povkresľuje“ svoje schémy, ktoré sú výsledkom procesu čítania 

o danej topografi i. Roger Hart a Gary T. Moore defi nujú kognitívnu mapu ako 

204 KITCHIN, Rob. – DODGE, Martin. Rethinking maps, s. 331-344. „constant state of reinscrip-

tion” (s. 335). „process of constant reterritorialization” (s. 331). „transitory and fl eeting, being 

contingent, relational and context-dependent; they are always mappings; spatial practices enacted to 

solve relational problems…” (s. 331). 

205 DEL CASINO Jr., Vincent, J. – HANNA, Stephen, P. Representations and identities in tourism 
map spaces, s. 27. „in the presence of a broad range of existing representations of the place being 

mapped.“

206 URRY, John. The tourist gaze.





„internalizovanú refl exiu a mentálnu rekonštrukciu priestoru.”207 Táto defi nícia 

evokuje výskum tzv. teórie aktivity, ktorý do disciplíny HCI (Human-Compu-

ter Interaction) vniesli fínski výskumníci (S. Bodker, V. Kaptelinin, K. Kuutti, 

L. Bannon). Podľa nich je ľudská konštrukcia kognitívnej mapy dôsledkom 

procesu internalizácie vonkajšieho sveta.208 Podobne ako Hart a Moore sa 

vyjadrujú aj Roger M. Downs a David Stea, ktorí proklamujú, že proces kogni-

tívneho mapovania je „spôsob štrukturácie, interpretovania, a vyrovnávania sa 

s veľkým množstvom informácií, ktoré existujú v rozdielnych prostrediach.”209 

Podľa štúdie Younga Ooka Kima a Alana Penna210, ktorá sa zaoberá prepoje-

ním priestorového usporiadania kognitívnych máp a príslušného prostredia, 

závisí schéma kognitívnych máp vo väčšej miere od konfi gurácie fyzického 

prostredia než od danej „reálnej“ mapy. Autori uvádzajú, že „konfi guračné 

a relačné vlastnosti priestorových modelov sú pre navigáciu asi dôležitejšie 

než presná lokálna informácia.”211 Indikácia pre vytvorenie čitateľovej kogni-

tívnej mapy, ktorá by znázorňovala priestor príbehu, je popri názvoch staníc 

metra v úlohe topografi ckých inštrukcií markantná aj v rozprávačovej diegéze. 

Priestorová pozícia rozprávača, či zmienky o polohe miest, kde sa rozprávač 

nachádza, tvoria súčasť jeho rozprávania, čím obohacujú, dalo by sa povedať, 

„reálny priestorový rám“ o fi ktívnu, špecifi ckú dimenziu.212 Trasy metra však 

nevyhnutne nepredstavujú priestor fi ktívneho sveta, na niektorých trasách sa 

rozprávač vracia do minulosti alebo projektuje svoje sny a predstavy, čo nemá 

priamy vzťah s priestorom, ktorý daná trasa znázorňuje. V týchto prípadoch sú 

trasy liniek rezervované pre istú dimenziu príbehu, v ktorej rozprávač odhaľuje 

svoju identitu. Ak by som chcela presadiť referenčný vzťah medzi názvami lexií 

a priestorom sveta fi kcie, jednou z možných interpretácií by bolo, že rozprávač 

paralelne s (virtuálnym) cestovaním po daných trasách spomína na udalosti 

z minulosti alebo vykresľuje svoje predstavy, ktoré sa mu počas cesty (v čase 

rozprávania) vynárajú. O jeho cestovaní sa však nikde v diele nezmieňuje, preto 

je relácia medzi mapou metra a danými časťami rozprávania ponechaná iba na 

čitateľovej interpretácii. 

O vzťahu medzi mapou a fi kciou v rôznych podobách pojednáva Marie-Laure 

Ryan vo svojej štúdii Literární kartografi e – mapujeme území.213 Na základe typu 

priestoru, ktorý mapy v literatúre znázorňujú, uvádza Ryan päť základných 

druhov máp: mapy zachytávajúce geografi cký kontext, mapy sveta textu, mapy 

207 HART, Roger – MOORE, Gary, T. The development of spatial cognition: A review. Pozri DOWNS, 

Roger, M. – STEA, David. Cognitive maps and spatial behavior, s. 248. „the internalized refl ection and 

reconstruction of space in thought” 

208 Pozri SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 30-52.

209 DOWNS, Roger, M. – STEA, David. Cognitive maps and spatial behavior, s. 9-10. „a means of 

structuring, interpreting, and coping with complex sets of information that exist in diff erent environ-

ments” 

210 KIM, Young, Ook – PENN, Alan. Linking the Spatial Syntax of Cognitive Maps to the Spatial 
Syntax of the Environment, s. 483-504.

211 KIM, Young, Ook – PENN, Alan. Linking the Spatial Syntax of Cognitive Maps to the Spatial 
Syntax of the Environment, s. 502. „confi gurational and relational properties of spatial patterns are 

perhaps more important for the purposes of navigation than is precise local information.”

212 Seymour Chatman nazýva priestorovú pozíciu rozprávača ako „priestor diskurzu“ a vzhľadom 

na priestor, kde sa odohráva príbeh hovorí o „priestore príbehu“. Pozri CHATMAN, Seymour. Do-
hodnuté termíny: rétorika narativu ve fi kci a fi lmu, s. 109-122.

213 RYAN, Marie-Laure. Literární kartografi e – mapujeme území, s. 175-203.





priestoru textu (čiže databázové mapy), mapy s priestorovou formou a mapy 

osnovy. Podľa jej delenia214 mapy zachytávajúce geografi cký kontext repre-

zentujú „skutečný prostor nebo geografi cký kontext, v němž je text vytvářen 

nebo ke kterému odkazuje“, mapy sveta textu zobrazujú „prostor označovaný 

textem“, mapy priestoru textu predstavujú čitateľov „virtuální prostor“, mapy 

s priestorovou formou znázorňujú „metaforický prostor konstituovaný systé-

mem vnitřních korespondencí mezi tématy, obrazy, nebo zvukovou stránkou 

textu“ a keď Ryan hovorí o mape osnovy, má na mysli čitateľovu „grafi ckú re-

prezentáciu“ osnovy. Túto klasifi káciu autorka ešte obohacuje o delenie podľa 

vzťahu mapy k textu, na základe ktorého vníma mapy buď ako interné (súčasť 

čitateľskej skúsenosti), internalizované externé (mapy symbolické, ideové, map-

pae mundi) alebo externé mapy (vytvorené čitateľom). Keď som začala vnímať 

hyperfi kciu Subway Story cez prizmu typológie Ryan, dospela som k záveru, že 

ak chcem túto hyperfi kciu nazerať z objektívneho hľadiska, môžem využiť jej 

teoretický postoj k dvom druhom máp – mape priestoru textu a mape sveta 

textu. Dôsledkom skúmania vzťahu mapy a fi kcie v Subway Story pomocou 

aspektov mapy s priestorovou formou (napr. mapy vzťahov na fi ktívnej úrov-

ni – medzi postavami) a mapy osnovy, by totiž vznikli externé mapy. Navyše, 

pre hypertextovú poetiku a nejednoznačnosť fabuly by tieto mapy boli skôr 

založené na mojej subjektívnej recepcii textu než na objektívnych kritériách. 

Nemôžem vytvoriť ani mapu zachytávajúcu geografi cký kontext. Tento druh 

mapy by síce spĺňal podmienku objektívnosti, ale pri skúmaní diela sa budem 

orientovať predovšetkým na mapu zobrazenú v samotnom diele (mapu newy-

orského metra, ktorá v diele slúži aj ako zobrazenie nadzemného New Yorku). 

Mapa zachytávajúca geografi cký kontext znázorňuje buď oblasť, kde bolo dielo 

vytvorené, alebo je produkovaná, aby zmapovala umiestnenie deja. Ak by som 

aj chcela vytvoriť mapu geografi ckého kontextu o tvorbe diela, musela by som 

disponovať informáciami o diele, ktoré by presahovali vedomosť, že predstavená 

hyperfi kcia vznikla ako projekt na univerzite Brown. Tieto informácie, žiaľ, nie 

sú k dispozícii. Bolo by zbytočné kresliť mapu polohy deja, pretože tieto mapy 

sú vo veľkej miere súčasťou hyperfi kcie – ide o interné mapy.

Hoci by bolo možné zamerať sa na mapy priestoru textu, čiže inak poveda-

né na presnú, neskresľujúcu makroštruktúru hypertextu, ani tento typ mapy 

nebude predmetom môjho skúmania. Dokonalú mapu priestoru hypertextu 

má totiž prevažne v rukách iba autor, resp. programátor hypertextu215. Táto 

mapa zobrazuje všetky súvislosti hypertextu, ide o databázovú mapu vytvorenú 

pomocou programovacieho softvéru. Mapa priestoru hypertextu je síce mapa 

interná, ale kvôli rozdielu medzi tým, ako je databáza kódovaná a tým, ako sa 

pred užívateľom zobrazí, je pre užívateľa neviditeľná. Čo je užívateľovi prístup-

né, je zobrazenie mapy priestoru hypertextu na interfejse. Čitateľ hyperfi kcie 

si sám môže pri prechode dielom vytvárať externú mapu priestoru hypertextu, 

ktorá by pri jednoduchších formách hypertextov mohla zodpovedať internej 

214 RYAN, Marie-Laure. Literární kartografi e – mapujeme území, s. 176 – 177.

215 Ak je autor diela zároveň programátorom diela, tak je odpoveď na otázku o autorstve diela jas-

ná. Avšak otázniky o autorstve sa vynárajú vtedy, keď autor dielo neprogramoval. Programátor môže 

byť spoluautorom v prípade, že dielo vzniká ako produkt ich vzájomnej spolupráce a obojstrannej 

kreatívnej činnosti. Ak je programátor iba „remeselníkom“, vykonávajúcim umelecký zámer autora, 

tak by som ho spoluautorom nenazvala. V tom prípade má programátor iba funkciu „vpisovateľa“ 

diela do programovacieho jazyka. 





mape. So zvyšujúcou sa mierou komplikovanosti interných máp priestoru 

hypertextu sa zvyšuje i miera komplikovanosti čitateľovho značenia vzťahov 

do externej mapy. Ako je možné usúdiť vzhľadom na zobrazenú hyperfi kciu 

Subway Story, jej interná mapa je určite veľmi zložitá. Nebudem sa pokúšať 

o načrtnutie externej mapy na jednej strane preto, že by to pre smerovanie 

práce nemalo zmysel, a na druhej strane preto, že som sa priblíženiu modelov 

štruktúr hypertextov venovala už v predošlej kapitole. Zameriam sa preto iba na 

mapu sveta textu, a keďže sa jedná o hyperfi kciu, tak na mapu sveta hyperfi kcie.





.  Subway Story: od mapy sveta k mape seba

Ahoj David! Toto je test.

Test systému objavenia identity v prípade núdze. Toto je iba test. 

Rám na ľavej strane je mapa metra, aby si vedel, kde sa nachádzaš. 

Tento rám je miesto, kde sa bude pred tvojimi očami odvíjať príbeh.216

Ilustračná dokumentácia Subway Story

215 YUN, David M. Subway Story [online], link Subway Story. „Hi David! This is a test. A test of the 

emergency identity fi nding system. This is only a test. The frame on your left is a subway map so 

that you can tell where you are. This frame is where the story will unfold before your eyes.”





Pri otvorení Subway Story Davida M. Yuna (Američana s čínskym pôvodom), 

sa načíta úvodná lexia, ktorá pozostáva z mapy newyorského metra na ľavej 

strane a čierneho podkladu s textom a grafi ckými zobrazeniami na pravej 

strane. Mapa metra nie je kompletná, zobrazený úsek je orientovaný najmä 

na pokrytie metra Manhattanu. Mapu rámujú najmä stanice trás metra: za-

čiatočná stanica linky 4 v hornej časti (Woodlawn), liniek B a Q vpravo (21. 

Street – Queensbridge), liniek 1 a 9 dole (South Ferry) a prirodzená hranica 

Manhattanu vľavo. Ľavá strana lexie obsahuje obláčik s názvom ,Subway Story‘, 

pod ním podnázov ‚An exploration of me, myself and I‘ a ďalší oblak s menom 

David Ming Cheng Yun. Súčasťou lexie sú aj rámiky s názvami ‚english 111‘ 

a ‚autumn 1997‘, rotujúca ružová stužka (symbol boja proti rakovine prsníka) 

a štvorčeky ‚cyberspace overview‘, ‚hypertext overview‘ a ‚fi ction overview‘. 

Okrem podnázvu a ružovej stužky majú všetky grafi cké zobrazenia funkciu 

liniek. „Kliknutím“ na ‚Subway Story‘ sa čitateľ dostane na samotné dielo, 

po „kliknutí“ na meno autora sa objaví jeho krátke vyjadrenie o sebe a o cieli 

projektu. Navigáciou na ‚english 111‘ sa zjaví sylabus tohto predmetu, ktorý 

vyučoval George Landow na univerzite Brown. Pod linkom ‚autumn 1997‘ sú 

zoskupené linky na projekty študentov, ktoré vytvorili na predmet english 

111 – niektoré sú ešte aktívne, niektoré už neexistujú. Štvorčeky ‚cyberspace 

overview‘ a ‚hypertext overview‘ podávajú teoretický základ o kyberpriestore 

a hypertexte, pod ‚fi ction overview‘ sa nachádzajú linky na hypertextovú litera-

túru rôznych autorov a kritické komentáre na tému písania hypertextov. Cieľmi 

liniek sú časti projektu Cyberspace Web,217 ktorý editoval George Landow. 

Úvodná lexia hyperfi kcie Subway Story ponúka vďaka „prepojeniu“ na hy-

pertextovú teóriu aj návod na to, ako dielo čítať, resp. oboznámenie sa s te-

matikou hypertextu. Poskytnutie hypertextového kontextu je asi nevyhutnou 

súčasťou projektu, o čom svedčí fakt, že linky na Cyberspace Web sa nachádzajú 

vo väčšine študentských prác, napríklad aj v Yunovej druhej hyperfi kcii Family 

Killed218. Avšak v dnešnej dobe, kedy autori majú svoje kredity dávno zapísané, 

získava tento kontext iný rozmer – slúži ako pomôcka obzvlášť pre čitateľov, 

ktorí na recepciu hypertextovej literatúry nie sú zvyknutí. 

 Metro ma vždy akosi desilo, ale zároveň som ním fascinovaný. 

...artérie, ktoré si razia cestu pod mestom, pohltené v mori nekonečnej temnoty.219

Metro som mal vždy rád…

Cítim sa v ňom ako dieťa, uháňajúce vozne, ľudia chodiaci sem a tam. 

Myslím, že som nikdy nečakal, že v podzemí nájdem toľko vzrušenia.220

217 LANDOW, George. Cyberspace Web [online]. 

218 YUN, David M. Family Killed [online].

219 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 207 Street na linke 1, 9. „The subway has al-

ways kind of scared me, but at the same time I'm fascinated by it…the arteries cutting under the city 

engulfed in a sea of ever-darkness.” Všetky podčiarknutia výrazov znamenajú, že ide o aktívne linky.

220 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 110 Street – Central Park North na linke 2, 3. 

„I've always really liked the subway. It makes me feel like a child, the rushing cars, the people going 

to this place and that. I guess that I never expected to fi nd so much excitement underground.”





Metro vždy nájdespôsob ako upokojiť moje nervy. 

Chlácholí ma hlboký hukot kolies na železe. 

Aj tma, pri pozeraní z okna vlaku do prázdnoty 

e nik na mňa nepozrie.221 

Metro ako dopravný prostriedok, cesta, pohyb z miesta na miesto, posun, život. 

Metro funguje v hyperfi kcii Subway Story ako metafora všetkých uvedených 

substantív. Davida metro desí a zároveň fascinuje, poskytuje mu vzrušenie, aj 

ho upokojuje. David si vyberá cestu metrom keď potrebuje dať voľný priechod 

svojim myšlienkam a vymaniť sa z víru rozruchu a nepokoja, ktorý mesiac pred 

koncom milénia vládne v New Yorku. Ako uvádza stránka, ktorá združuje hy-

pertextové projekty, dielo pochádza z roku 2000.222 Hlavná dejová línia prebieha 

v New Yorku na konci milénia, kedy v metropole vládne neistota z budúcnos-

ti – obava z konca sveta, ktorá prepukla do šialených rozmerov, kedy ľudia po 

uzretí žiarivých kruhov strácajú na chvíľku vedomie. Výber chronotypu diela 

Yunovi poskytuje možnosť, ako podsunúť jeho zdanlivo nepravdepodobnému 

rozprávaniu známku potenciálnej uveriteľnosti. Dielo pôsobí autobiografi cky, 

pretože David spomína na svoje detstvo, dospievanie, vzťahy s okolím a auto-

biografi ckosť sa prejavuje aj tam, kde vníma čitateľa ako spriaznenca, ktorému 

sa môže zdôveriť. Tieto autobiografi cké momenty sú prekladané postmoderne 

ladenými vyjadreniami na témy ako existencializmus, polemika o náboženstve, 

príslušnosť k menšinovým skupinám (homosexuáli, Ázijci v Amerike), jednot-

livec ako sociálny konštrukt atď. Postmoderný faktor diela nie je formovaný 

iba pomocou týchto vyjadrení k rôznym otázkam, zasahujúcim človeka v spo-

ločnosti, ale aj silným motívom rozbitia osobnosti na časti. Yun v Subway Story 

rozštiepil svoju osobnosť v závislosti od vlastného vnímania sociálnych rolí, 

ktoré vykonáva – a formát hypertextu ako metafory metra mu to umožnil urobiť 

najpresvedčivejšie. Pri uvážení jeho metafory seba ako hypertextu z hľadiska 

poetiky hypertextu – „som hypertext, žijúci, dýchajúci príklad,”223 je zrejmá 

aj metafora jeho osobnosti ako metra. Atribútmi oboch je prílišná komplex-

nosť, ktorá si žiada jednoduchšie zobrazenie – nie zrkadlenie, lež zobrazenie 

toho, čo vníma autor ako podstatné, aby sa čitateľ mohol zorientovať, či je reč 

o metre, alebo o jeho živote, prípadne o oboch. Ako prostriedok na orientáciu 

pri ceste metrom, ako aj pri ceste v inom prostredí, slúži jeho mapa, jedným 

z možných spôsobov zobrazenia cesty človeka – jeho života – je vyrozprávanie 

jeho príbehu. Preto možno hovoriť okrem metaforického vzťahu metro – David 

aj o vzťahu medzi mapou metra a príbehom, ktorý Yun napísal. Tento vzťah 

sa prejavuje ako metaforický z hľadiska formy – každú líniu príbehu tvoria jej 

hypertextové fragmenty, pre každú líniu metra platí, že pozostáva zo svojich 

221 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 103 Street na linke 6. „The subway always has 

away of calming my nerves. The low buzz of wheel against iron soothes me. The darkness too, look-

ing outside of subway car window into nothingness nad no one to look at me.” 

Pozn. David M. Yun má v texte ortografi cké chyby, preto vedome uvádzam aj ortografi cké chyby pri 

preklade.

222 Na stanici Avenue 3 linky L je uvedené, že (autor) dielo píše v deň 3. 2. 1998. Zdá sa teda 

opodstatnené dedukovať, že daný proces tvorby trval dlhšiu dobu. 

223 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka Lexington Avenue na linke N, R. „I am a hy-

pertext, a living, breathing example”





staníc. Metaforický vzťah medzi rozprávaním pomocou hypertextu a mapou 

metra je zreteľný na základe ich projektovanej podobnosti – obe sú komplexmi 

liniek, vystavaných na častiach a ich spojniciach. Pre lexie s identickým motí-

vom je rezervovaná príznačná farba liniek metra224 a názvy lexií majú podobu 

názvov staníc metra. Je potrebné si uvedomiť, že premietnuté značenie liniek 

metra je časovo špecifi cké – zodpovedá číslam, písmenám aj farbám liniek, 

ktoré boli uvedené na mape, ktorá platila v rokoch 1996 až 1998.225 Vzťah 

medzi mapou metra a príbehom funguje popri metaforickej úrovni (z hľadiska 

formy) aj na úrovni referenčnej (z hľadiska príbehu). Referenčný vzťah me-

dzi príbehom a mapou metra je dôsledkom skutočnosti, že mapa metra New 

Yorku je mapou sveta hypertextu. Ak sa odvolám na postuláty o mape sveta 

textu226 od Ryan, môžem podľa jej defi nícií usúdiť, že mapa funguje na „intra-

diegetickej úrovni“ – je prítomná ako referent textu a tiež na „metadiegetickej 

úrovni“ – pomáha čitateľovi sledovať osnovu. Na „metadiegetickej úrovni“ je 

mapa aj „intratextuálna“, čo tu podľa autorkiných slov znamená, že ju čitateľ 

vníma ako súčasť diela.227 „Intratextuálna“ prítomnosť mapy však nefunguje 

na „intradiegetickej úrovni“, pretože mapa newyorského metra nie je spome-

nutá v rozprávaní. 

Mapu metra vnímam ako mapu sveta textu – toto tvrdenie si žiada ozrejmiť 

fakt, že svet textu, ktorý sa odohráva priamo v podzemí, tvorí len malú časť 

celého príbehu. Zároveň je potrebné pripomenúť, že organizácia mapy newyor-

ského metra zodpovedá organizácii mapy New Yorku. Užívateľ mapy New Yorku 

sa nestretáva s takou zreteľnou neekvivalenciou, na akú sú zvyknutí užívatelia 

mapy londýnskeho metra. Dokonca, mapa newyorského metra je navrhnutá 

takým spôsobom, že vytvára z dvoch polohovo identických trojdimenzionálnych 

priestorov (metra a mesta), ktoré oddeľuje plocha zeme, jeden dvojdimenzi-

onálny prepis. Projekcia priestoru nadzemného a podzemného New Yorku sa 

v mape newyorskej podzemky stretávajú. Mapa metra potom nevystupuje iba 

ako mapa metra, ale aj ako mapa mesta. Preto pri vnímaní mapy metra ako 

mapy sveta textu tento svet textu zasahuje podzemie aj „nadzemie“. Lexie, 

v ktorých David cestuje metrom, vyznievajú veľmi sebarefl exívne, nevytvárajú 

dej, ale oboznamujú čitateľa s Davidovým duševným stavom. Popritom David 

opisuje obraz cesty metrom – tma za oknami, ľudská komunikácia a pohľady 

ľudí vo vozni. Tieto lexie projektujú každodennú realitu, ktorú pasažier metra 

zažíva. V lexiách, kde David cestuje metrom, sa prelína dokumentácia inter-

ného s externým – introspekcia s dokumentáciou života v metre. Pre texty 

o ceste metrom nie je príznačná priama referencia na jednotlivé názvy staníc 

metra, ale tieto skôr dokumentujú cestu z bodu A (ulica 215) do bodu B (ulica 

116 – Columbia University). Bod A je bod, odkiaľ David odchádza, aby si užil 

224 Linky 1 9 2 3 sú červené, 4 5 6 zelené, 7 fi alová, A C E modré, B D F Q oranžové, L šedé, N R 

žlté, S čierne, J M Z hnedé.

225 Mapu v Yunovej hyperfi kcii som porovnala s mapou, ktorú uviedol na trh Michael Calgano 17. 

augusta 1996 a zistila som, že sa zhodujú. Ďalšia mapa vznikla 8. 1. 1998. Od roku 1996 vytvoril 

M. Calgano kvôli zmenám 20 ďalších mapovaní dopravného systému NY metra. Pozri 8/17/1996 

Subway Service. In NYC Subway [online]. 

226 RYAN, Marie-Laure. Literární kartografi e – mapujeme území, s. 179.

227 Ryanová použila pojem „intertextuálny“ hovoriac o vzťahu mapy a textu. Aj keď je v texte 

prítomné vizuálne médium, Ryanová stále hovorí o texte. V tomto zmysle využívam jej chápanie – im-

plikujem pojem „intertextuálny“ aj keď sa jedná o hypermédium, ktoré využíva popri texte aj vizualitu.





pekný deň, bod B je jeho cieľ. Nazeranie na mapu metra ako na mapu sveta 

textu podáva čitateľovi konkrétne informácie, ktoré sa v texte nevyskytujú, 

a tak pomáha čitateľovi sa v texte zorientovať. Napríklad na trase liniek 2 3 

na stanici 125. ulica sa čitateľ dozvie, že David opúšťa svoj byt. Na základe 

refencie medzi mapami získa čitateľ informáciu, kde David býva, hoci v texte 

tento údaj nefi guruje. David vystúpi na stanici 110. ulica – Central Park North, 

a predpokladá, že keď opustí metro, ocitne sa na 96. ulici. Avšak kvôli nápisu 

„Christopher Street“ zistí, že sa mýli a je úplne inde ako predpokladá, že by 

mal byť. Hoci sa David nachádza na Christopher Street (na juhovýchode Man-

hattanu), lexia má názov 96 Street (na severovýchode Manhattanu), čiže nesie 

názov jeho chybného mentálneho konštruktu, nie reality. Z toho vyplýva, že 

v prípadoch, keď sa Davidova myseľ (svet textu mentálnej predstavy) nachádza 

inde ako Davidovo telo (svet textu fyzična), mapa metra zobrazuje svet textu 

mentálnej predstavy. Inklinácia k zobrazeniu mentálnych predstáv vysvetľuje aj 

vzťah medzi názvami staníc metra a textov o Davidovom detstve. Možno teda 

hovoriť nielen o vzťahu medzi mapou metra a mapou sveta textu (odohrávajú-

com sa v metre aj v meste), ale aj o vzťahu medzi mapou metra a mapou sveta 

rozprávača. O vzťahu medzi mapou metra a mapou sveta rozprávača možno 

uvažovať v prípade predpokladu, že rozprávač prechádza mestom a v miestach, 

ktoré nesú názvy staníc metra, sa mu asociujú isté fragmenty o detstve, o tom 

ako vyrastal, o jeho živote. Predpoklad o rozprávačovom prechádzaní mestom 

(či už v podzemí alebo nadzemí) pri lexiách, kde sa cesta mestom nespomína, 

je založený na mojej hypotéze. Táto hypotéza vychádza z domnienky o iden-

tickosti relácie medzi mapou metra a fi kciou, ktorá je platná pre všetky lexie. 

Ak je v niektorých lexiách zrejmý vzťah medzi mapou metra a svetom fi kcie, 

tento vzťah by mal byť prítomný vo všetkých lexiách. Rozdiel medzi lexiami, 

kde existuje priamy, explicitný vzťah medzi mapou metra a svetom fi kcie a na 

druhej strane lexiami, v ktorých tento explicitný vzťah neexistuje, je možné 

nájsť v diegetickej rovine. V prvom prípade sa rozprávač prelína s hlavnou 

postavou, lexie sú napísané v prítomnom čase, akoby rozprávač priamo za-

znamenával svoje slová. V druhom prípade sú lexie napísané v minulom čase, 

avšak časopriestor diegetickej roviny rozprávača je neznámy. Možno tu hovoriť 

o „ergodickej apórii“, čoho dôsledkom je čitateľova dezorientácia, či dokonca 

frustrácia. Pre orientáciu čitateľa vo svete textu Subway Story je nevyhnutné 

dostať sa k niektorým „ozrejmujúcim“ lexiám, ktoré pomáhajú pri hľadaní 

vzťahov medzi ďalšími lexiami, resp. pri hľadaní významu diela. Keďže je 

hyperfi kcia postavená na jednom rozprávačovi, dá sa predpokladať, že model 

relácie v prvom prípade je platný aj pre druhý prípad. Vzťah medzi mapou 

metra a Davidovou cestou mestom funguje explicitne (ako vzťah medzi mapou 

metra a svetom textu) aj implicitne (ako vzťah medzi mapou metra a svetom 

rozprávača). Zatiaľ čo explicitná referencia sveta textu na konkrétnu stanicu 

metra umožňuje čitateľovi najmä sledovať trajektóriu, po ktorej sa postava 

premiestňuje, geografi cká nepríznačnosť témy, špecifi cká pre implicitnú re-

ferenciu, niekedy povoľuje rozprávačovi hrať sa na „jazykovú hru asociácií“. 

Napríklad v lexii s názvom stanice metra „Mount Eden Avenue“ sú uvedené 

úryvky z biblie o homosexuáloch. Text väčšiny lexií s implicitnou referenciou 

sa však z jazykového hľadiska neasociuje s názvami príslušných staníc metra. 

Popri lexiách, kde je rozprávačom David, hyperfi kcia pozostáva aj z mnohých 





intertextuálnych lexií.228 Témami týchto lexií sú homosexualita a rasa, vyjadrené 

slovami autorov, s ktorými sa David stotožňuje, respektíve prostredníctvom 

ktorých dokáže vyjadriť pocity o svojej identite. Básne či úryvky textov zo-

hrávajú rovnocennú rolu ako samotný text. Pre každú citáciu je rezervovaná 

jedna lexia, čo vytvára dojem, že im autor udelil kredit paralelnej hodnoty 

s vlastným textom. Texty iných autorov si rozprávač požičiava ako pomôcku 

na vypovedanie vlastných emocionálnych stavov a oboznámenie čitateľa s jeho 

frustrovaným psychickým rozpoložením, ktoré vyplýva z toho, že svoju homo-

sexualitu musí pred rodinou skrývať. Intertextuálne časti sú súčasťou sveta 

rozprávača, sú jeho intímnym „vyznaním“.229 Sú zrkadlom, ktoré síce nastavil 

iný autor, ale v ktorom si David praje vidieť obraz svojho „ja“. Obraz „ja“, ktoré 

by bolo priesečníkom, ak využijem  Bergsonovu230 dualitu, „individuálneho 

ja“ a „spoločenského ja“. Bolo by priesečníkom častí, ktoré tvoria Davidovu 

osobnosť – Dave ako „individuálne ja“, David a Ming Cheng ako „spoločenské 

ja“. V týchto textoch autori vyjadrujú svoju homosexualitu, neskrývajú ju, 

demonštrujú svoj pokus o prepojenie „individuálneho“ a „spoločenského“ ja. 

Umelci v nich vyjadrujú svoje presvedčenie o nevyhnutnosti nielen zmierenia 

sa so svojou identitou, ale aj o potrebe sa k nej vyjadriť:

Najvýstižnejšou črtou krajiny je široká rieka, ktoré cez ňu tečie a delí ju aspoň 

na dva brehy. Je riekou ticha. To, ako rieka vyzerá, závisí od toho, kde stojíš. 

Narodila som sa na strane, kde mlčanie je zlato, kde iná odpoveď než “Dobre” na 

otázku “Ako sa máš?” je rovnako nemysliteľná ako výkrik „Horí“ v preplnenom 

divadle. Nejako som sa ocitla na tej strane rieky, kde mlčanie znamená smrť.231 

Subway Story predstavuje z hľadiska trojjedinosti autobiografi ckého rozpráva-

ča „drámu individuálnej existencie“232. Čitateľ nedostáva v úvode inštrukcie, 

že dielo treba vnímať ako surreálnu drámu. Čitateľ sa nedozvedá, že všetci 

228 Linky J M Z – Essex Street –báseň Langstona Hughesa The Negro Speaks of Rivers, linky J M 

Z – Bowery Street – vyjadrenie Kobeny Mercer, linky J M Z – Canal Street – úryvok Essexa Hemp-

hilla z The Other Invisible Man, linky J M Z – Chambers Street – úryvok Cherie Morragy z A long 
Line of Vendidas, linky J M Z – Fulton Street – úryvok od Ming-Yeung Lu z článku Sleeping With the 
Enemy: Talking About Men, Race, and Relationships, linky J M Z – Broad Street – báseň od Countée 

Cullen Heritage, linka 5 – East 180 Street – list Tennesseho Williamsa Donniemu z 28. 7. 1943, linka 

6 – Brook Avenue – úryvok Holly Hughes z Clit Notes, linky 2 3 – Wall Street – báseň Roberta Roya 

Mapesa The Kiss, linka F Lexington Avenue – citát Alberta Camusa o Manhattane, linka 6 – 33 Street 

– baseň Another late night bez uvedenia autora.

229 V súvislosti s vnímaním autobiografi e ako vyznania pozri napr. CZERMIŃSKA, Małgorzata. 

Autobiografi czny trójkat. 
230 BERGSON, Henri. Filozofi cké eseje, s. 189-190.

231 HUGHES, Holly. Clit Notes. Pozri YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka Brook 

Avenue na linke 6. „The most distinctive feature of the landscape is the wide river that runs through 

it and divides the country in at least two. It's a river of silence. What the river looks like depends on 

where you're standing. I was born on one side, where silence is golden, where answering "How are 

you?" by saying anything other than "Fine!" is as unthinkable as screaming: "Fire!" in a crowded 

theatre. Somehow I've crossed over to the side of the river where silence equals death.”

232 TESAŘOVÁ, Jana. Život s dvoma realitami, s. 85-97. Tesařová píše o téme dvojjedinosti autobi-

ografi ckého rozprávača v lotyšskej modernej literatúre, menovite u exilovej autorky Ilzy Škipsnovej. 

Jej román s autobiografi ckými prvkami – Za siedmym mostom – je, ako Tesařová píše „subjektívnou 

výpoveďou individuálneho vedomia Edíty a Solvíny, dvoch vzájomne oddelených stavov „ja“ jednej 

a tej istej osoby“ (s. 85). 





Davidovia sú reprezentáciami častí osobnosti jedného Davida, ktorým autor 

„prepožičal“ stelesnenú podobu. Tres partes pro totum, totum in partes tres. 

Pri prvom čítaní pôsobí dielo veľmi mätúco, čitateľ sa v deji stráca nielen pre 

trojjedinosť hlavnej postavy, ale aj pre rôzne časové roviny, ktoré sa počas 

multilineárneho čítania k sebe radia. Primárna skúsenosť s textom by mohla 

pre neskúseného čitateľa pôsobiť frustrujúco a vyčerpávajúco, pretože text na 

odhalenie zmyslu vyžaduje značné sústredenie – čitateľ musí pre poskladanie 

hypertextovej skladačky vykonávať mentálne kombinácie obsahov jednotlivých 

lexií (charakteristika hyperfi kcie), čo je sťažené faktorom trojjedinosti postavy. 

Ak čitateľ začne k dielu pristupovať ako k reálnemu rozprávaniu (ako to bolo 

aj v mojom prípade), začíta sa do rozprávania o troch Davidoch. Všetci traja sa 

postupne vždy po dvojiciach stretávajú v reštaurácii, začnú konverzáciu a neskôr 

sa ich vzťah premietne do intímnejšej úrovne. Rozprávanie pomocou hyper-

textu umožňuje vyniknúť polyfonickosti diela – čitateľ sa o tej istej situácii 

dozvedá z dvoch perspektív – jedna perspektíva patrí jednému Davidovi, druhá 

perspektíva patrí inému Davidovi. Napríklad situácia, keď sa Davidovia stretnú 

pri stole, je prerozprávaná v jednej lexii z hľadiska jedného Davida, ktorý ju 

predstavuje v prítomnom čase, ako svoj vnútorný monológ, v inej z hľadiska 

druhého Davida, ktorý o tomto stretnutí rozpráva svojmu psychológovi:

Idem do reštaurácie na šálku kávy, aby som sa upokojil. Všetky boxy sú plné, 

tak si musím sadnúť za pult. Sadám si vedľa chlapíka asi rovnakého veku. Jeho 

trochu zanedbaný výzor ma zaujme.

„Ahoj, som Dave,“ predstavím sa. Otočí sa smerom ku mne, chvíľku premýšľa 

a odpovie.

„Ahoj, ja som tiež Dave,“ povie a vystrie ruku, aby sme si potriasli. 

Zvyčajne nebývam takýto priateľský, teda v tomto meste to nie je zvykom, ale 

je na ňom niečo, čo sa mi zdá veľmi známe.

„Už sme sa niekedy stretli?”

„Nie, myslím, že by som si pamätal keby som ťa už niekedy stretol.“

Čo to malo znamenať?233

...

233 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 72 Street na linke 1 2 3 9 – 

 I go into a diner to get a cup of coff ee to calm my nerves. All of the booths are full so I have to sit at 

the counter. I sit next to this guy, probably around the same age. His somewhat disheveled appear-

ance intrigues me.

„Hey, I'm Dave,“ I introduce myself. He looks over and pauses a moment before responding.

„Hey, I'm Dave too,“ he says holding out his hand for me to shake.

I'm not usually this friendly, I mean no one is in the city, but there's something about him that 

seems so familiar.

„Have we ever met before?“

„No, I think that I would remember if I had met you before.“

What was that supposed to mean? 





Ďalšie na čo si spomínam je, že som v reštaurácii za Christopher Street na Druhej 

Avenue. Jedol som misku polievky keď taký chlapík vošiel dnu a sadol si vedľa 

mňa. Začali sme sa rozprávať: 

„Ako sa voláš?“ 

Kládol som mu nejaké otázky, ale on vyzeral akoby bol v inom svete, a úprimne 

povedané, ja som si tak po tej podivnej príhode pri vystupovaní z metra pripadal 

tiež. Spomínam si, že rozprával niečo o svetle, čo mi prišlo dosť divné. Tiež bolo 

dosť divné, že aj on sa volá David. Viem, je to bežné meno, ale ako často stretnete 

ľudí, ktorých oslepí svetlo a volajú sa rovnako ako Vy?
 
234 

Prostredníctvom rozloženia hlasov do „častí svojej osobnosti“ Yun vytvoril 

polyfonické rozprávanie. Rozprávanie však čitateľ začne vnímať ako polyfo-

nické až v momente „epifánie“ – momente porozumenia. Pojmom „epifánia“ 

Aarseth označuje „neočakávaný objav, ktorý strieda apóriu, zdanlivý detail 

s neočakávaným, zachraňujúcim efektom.“235 V momente „epifánie“ si čitateľ 

uvedomí, že Davidovia by mohli byť časti rozprávačovho „ja“. Vtedy je čitateľ 

nútený prehodnotiť svoju perspektívu – a kvôli pokusu o uchopenie zmyslu 

je pre neho  prospešné buď „vydať sa na cestu“ opakovanej lektúry (ako som 

to urobila ja), alebo sa môže posnažiť o akúsi mentálnu rekapituláciu obsahov 

lexií a ich zasadenie do nového kontextu, teda o ich rekombináciu. Pri Subway 

Story je pre jeho dlhý rozsah a dosť komplikovaný dej (do hlavnej línie zasahujú 

mnohé odbočenia) po prejdení väčšieho množstva textu ťažké sledovať vzťahy 

medzi obsahmi lexií, a preto pokladám za výhodnejšie, z hľadiska dôslednosti, 

a nie iba pre získanie hmlistej informačnej hodnoty, začať čítať odznova a od-

znova ukladať významy nesekvenčného rozprávania.

Dešifrovaniu aspektu trojjedinosti „ja“, ktorý je vo fi kcii síce imanent-

ný, ale na počiatku procesu čítania skrytý, dopomáha metadiegetická úroveň 

mapy sveta textu. Na trasách označených červenou rozpráva rozprávač o Da-

vidovi, na trasách označených zelenou je hlavnou postavou Dave a subjektom 

trás s modrou farbou je Ming Cheng a jeho rodinné vzťahy. Postupovanie iba 

po jednej farbe trasy metra poskytuje čitateľovi obraz o jednej časti Davida, 

umožní mu sledovať jednu konkrétnu „podosnovu“ z komplexného sumá-

ra „podosnov“. V rozprávaní sa nachádzajú určité indikácie, že by mohlo ísť 

o jednu osobu – všetci Davidovia vyrastali v meste v strede USA, všetci traja 

chodia k psychológovi, všetci traja vidia záblesk svetla. Avšak mnohé aspekty 

234 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 77 Street na linke 6.

The next thing that I can remember is being in a diner off  of Christopher Street on Second Avenue. 

I was eating a bowl of chowder when this guy walked in and sat next to me. We started talking: 

„So what's your name?“

I kept on asking questions like that with him,. but he seemed like he was in another world, and 

frankly, so was I after that weird incident comming off  of the train. I remember him saying some-

thing about a light which was weird. It was really weird too that his name was David also. I know, 

it's a common name, but how often do you meet people who get blinded by light and have the same 

name as you? 

235 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 91. „the sudden revelation that replaces the aporia, a seeming 

detail with an unexpected, salvaging eff ect”





nabádajú k tomu, aby ich čitateľ vnímal ako rôzne osoby – Dave je spisovateľ, 

Ming Cheng je programátor. Hoci všetci Davidovia predstavujú samých seba 

vo vzťahu k spoločnosti ako „iných“236 – inakosť Davida spočíva v jeho farbo-

sleposti, inakosť Davea v jeho homosexualite, inakosť Ming Chenga v tom, že 

je Ázijec žijúci v spoločnosti Američanov. K vnímaniu Davidov ako viacerých 

postáv prispievajú aj lexie, kde je jedno „ja“ konfrontované s druhým „ja“:

David: Myslím si, že sa tu deje niečo podivné, nielen so mnou, ale aj s tebou a s 

celým týmto prekliatym mestom. 

David: [súhlasne] Viem, čo tým myslíš. Veci nie sú tento mesiac také ako obvyk-

le. Ako keby sa všetko v mojom živote obrátilo naruby. [rýchlejšie] Nespávam, 

nejem. Len sa stále cítim tak sám.237

Vlastnosťou typu hypertextu, ktorý už na začiatku ponúka výber z možností 

navigácie, je, že ak jedna z lexií umožňuje „epifániu“, potom je pochopenie 

idey diela závislé od toho, kedy sa čitateľ k danej lexii dopracuje. Avšak v prí-

pade Subway Story môže viesť prečítanie ďalšej lexie k opätovnému zmäteniu 

čitateľa a potvrdeniu nejednoznačného významu diela. Rozmer nejednoznač-

ného významu diela nie je limitovaný iba dimenziami Davidovej osobnosti, 

ale pulzuje v celom diele – ak sa na fi kciu nahliadne cez ďalšiu prizmu, prejaví 

sa multivalencia významu v novom parametri. Pod ďalšou prizmou mám na 

mysli vnímanie viacerých Davidov ako sen – téza psychiatra: 

„Toto mi naozaj začína znieť ako sen, David.” 

„Ale bolo to take živé. Nemyslím si, že to bol sen. 

Navyše, sny si nikdy nepamätám.”

„Myseľ je veľmi elastická. Neustále sa mení, vyvíja, operuje v podvedomí. To, 

že všetky tieto udalosti vyznievajú ako sen, že ti to nedávalo žiaden zmysel, to 

všetko je charakteristické pre sen.“238

236 Zobrazenie “iných” v jednom človeku využíva v slovenskom priestore napr. Alfonz Bednár 

v románe Sklený vrch, ktorý chce vzbudiť u čitateľa pocit komplikovanosti človeka prostredníctvom 

pomenovania niektorých postáv viacerými menami .

237 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka Canal Street na linke 6.

David: So I think that there is something really weird going on, not just with me, but with you, and 

with this whole damn city. 

David: [agreeably] I know what you mean. Things have not been normal this month. It's like every-

thing in my life has turned upside down. [gathering momentum] I haven't been sleeping, I haven't 

been eating. I just feel so alone all of the time.

238 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 116 Street na linke B.

„This is really starting to sound like a dream to me David.“

„But it was so real. I have a hard time believing that it was a dream. Besides, I never remember my 

dreams.“

„The mind is a very elastic thing. It is constantly changing, evolving, thinking things for you in your 

subconscious. The fact that the events all seem so dream like, that it didn¹t make any sense to you, 

these are all things that are characteristic of a dream.“





Subway Story získava iný rozmer aj vtedy, keď čitateľ začne percipovať trojicu 

Davidov ako anjelov:

Pozriem sa navôkol, či tu hore so mnou niekto je, ale vidím, že som tu sám. Pri-

padá mi to trochu čudné. Zrazu je predo mnou David a vedľa neho ďalšia Davi-

dova presná replika. Plávame v mori nad svetom, hľadiac nadol z výšky nášho 

stvorenia. Sme s bohom, kúpajúc naše deti v láske a pravde, aby sme odohnali 

utrpenie a bolesť. Sme jeho anjelmi, sami hore, aby sme vyliečili všetky choroby 

mesta. Milénium prichádza.239 

Hoci recepčná aktivita pri väčšine hypertextov sa popri zážitku poznávania pri 

odhaľovaní postupu fi kcie sústreďuje aj na rozlúštenie hádanky osnovy diela, 

koncepcia Subway Story ostáva zahalená rúškom s namaľovaným otáznikom 

aj po prečítaní všetkých lexií diela. Efekt nejednoznačného významu diela sa 

nevytráca po prejdení celého diela, pretože je jeho motívom. Tento motív je 

umocnený tým, že Subway Story je napísané v hypertextovej forme a čitateľ číta 

multilineárnym spôsobom. V tomto prípade možno hovoriť o nejednoznačnosti 

ako o princípe, ktorý fi guruje nielen v obsahovej rovine (vo výbere jazykových 

prostriedkov) ale aj vo formálnej rovine (využitie hypertextovej formy). 

„Distribuovaná subjektivita“, ako Sherry Turkle240 nazýva subjektivitu 

osoby, postavy, ktorá je rozštiepená do viacerých zložiek osobnosti, je opaku-

júcou sa témou nielen rôznych druhov umenia, najmä postmoderného,241 ale 

aj postmodernej fi lozofi e (diela Foucaulta, Deleuzeho, Guattariho, Lévinasa 

atď.), ktorá rozbila integritu človeka a vytvorila z neho bytie zložené z frag-

mentov. V prostredí internetu sa distribuovaná subjektivita stáva prostried-

kom maskovania, predstieranej identity, nadobudnutia nového, virtuálneho 

organizmu buď s cieľom zábavy alebo sociálnej interakcie. Distribuovaná 

subjektivita Davida získava vzhľadom na médium internetu aj referenčný 

vzťah – Yun vytvorením postavy s distribuovanou subjektivitou poukazuje 

na možnosť hry s vlastnou identitou,242 ktorú majú ľudia pri komunikácii na 

239 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka World Trade Center/ Path Trains to New 

Jersey na linke A C E.

I look around to see if anyone is up here with me, but I'm alone up here, it seems kind of strange. 

Suddenly, in front of me, is David and next to him is another exact replica of David. We are swim-

ming in the sea above the world, looking down above our creation. We are with god, showering 

our children with love and truth to make the hurt, the hurt and the pain go away. We are his angels, 

alone above to cure all of the city's ills. The Millennium Approaches.
240 TURKLE, Sherry. Multiple Subjectivity and Virtual Community at the End of Freudian Century, s. 

72-84.

241 McMAHAN, Alison. Interaktívne hry, interaktívne fi lmy, interaktívne rozprávanie , s. 54-61.

242 Možnosť hry s vlastnou identitou a fragmentárnosť ako princíp predstavenia seba využil 

v slovenskej literatúre Dušan Mitana v románe Hľadanie strateného autora. Mitana v tomto diele 

realizoval inštrukcie postštrukturalizmu o fragmentovanom texte. Popri tomto diele tlačenej liter-

atúry možno spomenúť aj príklad poľskej literatúry na internete – Anna Kamińska vo svojej bás-

nickej zbierke Czary i mary čitateľovi umožňuje vybrať si svoj chorobopis. Zatiaľ čo Mitana využíva 

fragmentáciu na zobrazenie situácie svojej osoby, Kamińska predpokladá aktivitu čitateľa v zmysle 

jeho voľby. Ide tu teda o vývojovú záležitosť praxe, ktorú médiá poskytujú. Tam, kde Mitana využíva 

fragmentárnosť textu na demonštráciu neurčitosti a komplikovanosti postavy, ide v multimediálnom 

projekte nielen o rozvrstvenosť postavy, ale aj o priamu deklaráciu možnosti čitateľovej identifi kácie. 

V súvislosti s básnickou zbierkou Kamińskej porovnaj SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale 

hypertext, s. 45.





internete k dispozícii. Prostredníctvom tejto distribuovanej subjektivity sa 

Subway Story na jednej strane z hľadiska svojho fi lozofi ckého pozadia vpisuje 

do fi lozofi ckej a umeleckej tradície postmodernizmu, na druhej strane je v die-

le deklarované odvolanie sa na literárnovednú tradíciu a postštrukturalizmus: 

Každá časť mojej identity má svoj osobitný hlas, vlastné vyjadrenie, vlastnú časť 

môjho celku. Takže som hypertextom, žijúcim, dýchajúcim príkladom, v ktorom 

sa nachádza Bachtinova mnohohlasnosť, Derridova decentralizácia a Barthesova 

neprítomnosť koherentného ja.243

Zatiaľ čo fi lozofi  refl ektujú súčasného človeka cez fragmentarizáciu jeho osoby, 

autor sa pri využítí fragmentarizácie nevzdáva nádeje na vytvorenie jedno-

ty postavy, seba. Autor popisuje svoj stav, svoje pocity, čo je mu umožnené 

vzhľadom na demokratickosť expresie.  Súčasný človek je rozkúskovaný, ale 

túži po jednote ako psychicky zdravej možnosti pre existenciu v „rozbitom“ 

svete. Ide tu o rozpor medzi súčasným stavom existencie vo svete a túžbou 

po jednote, usporiadaní. Toto rozbitie človeka by mohlo súvisieť aj s otázkou 

voľby, ktorá predstavuje demokraciu a navádza k tolerancii. Avšak tolerancia 

a možnosť voľby bez istej, spoločnej, stabilnej predstavy môže viesť k „roz-

kúskovaniu“ osobnosti, kde sa to, čo je považované za dar, stáva zdrojom 

neistoty a neúplnosti. Využitím distribuovanej subjektivity ako motívu diela, 

ktorý sa naplno rozvinul vďaka multilineárnemu čítaniu, autor reaguje na jej 

prítomnosť v internetovej komunikácii – v jednej z kľúčových foriem súčasnej 

komunikácie, defi nujúcich našu spoločnosť. Yun prostredníctvom vytvorenia 

fi kcie v hypertextovej forme dokázal to, čo sa môže podariť iba veľmi skúse-

nému literátovi – a to napísať príbeh, v ktorom nielenže vyniká aspekt viac-

násobnej subjektovosti postavy, ale tento aspekt ostáva aj po prečítaní celého 

diela nejednoznačný, je jedným z viacerých prístupov k interpretácii diela. 

Písanie pomocou hypertextu sa tu stalo nástrojom, pomocou ktorého mladý 

študent anglickej literatúry a programátorstva čitateľom umožnil umelecký 

zážitok z čítania o téme rozštiepenej subjektivity, ktorou sa úspešne, práve 

pre jej ťažkú uchopiteľnosť, zaoberali prevažne „veľkí“ spisovatelia (Edgar Alan 

Poe v poviedke William Wilson, Michail Fjodorovič Dostojevskij v Dvojníkovi, 

Robert Louis Stevenson v románe Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda, 

Chuck Palahniuk v románe Klub bitkárov, Joseph Conrad v poviedke Th e Secret 

Sharer a iní). Motív „inakosti“, ktorý možno v diele vnímať popri častiach, 

kde David hovorí o svojej sexualite a čínskom pôvode aj v poézii iných auto-

rov, je kľúčovým pre postmodernizmus a ďalšie smery presadzujúce pokus 

o zmenu majoritnej perspektívy (feminizmus, queer theory, rodové štúdie, 

rasové štúdie). 

243 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka Lexington Avenue na linke N R. „Each part 

of my identity has it's unique voice, it's own say its part of my whole. So I am a hypertext, a living, 

breathing example, complete with Bakhtin's multivocality, Derrida's decentering, and Barthes' lack 

of a coherent self.”





Téma „trojjedinosti“ Davida by sa dala interpretovať aj cez fi lozofi u fran-

cúzskeho mysliteľa lotyšského pôvodu, Emmanuela Lévinasa244. Podľa Lévinasa 

sa spoznávanie subjektu deje v interakcii s Iným, človek sa o sebe dozvedá 

a formuje sa pri stretnutí a konfrontácii s Iným. Táto inakosť je podľa Lévinasa 

neodlučiteľnou charakteristikou ľudského života, stretnutie s Iným je podstatou 

zodpovedania jeho vlastného bytia. Lévinas tvrdí, že neexistuje žiaden a priori 

spoločenský aspekt ľudstva, ale že ľudia sa stávajú spoločenskými pri stretnutí 

s Iným v rozličných formách komunikácie (dôraz kladie na reč). Blízkosť Iného, 

vzťah tvárou v tvár – ako základná situácia – spôsobuje, že popri zodpovednosti 

za druhého človek cíti samého seba:

„Pouze přistupuji-li k Druhému, jsem při sobě samém...Tvář, které vycházím 

vstříc, mne vede od fenoménu k bytosti v jiném smyslu: v rozmluvě se vystavuji 

tázání Druhého a naléhovost odpovědi – akutní moment přítomnosti – mne rodí 

pro odpovědnost; jakožto odpovědný jsem přiveden ke své poslední realitě.“245

Podľa Lévinasa formujú koncepty „Iný“ a „ja“ „prvky ideálního kalkulu“246, ide 

o združenie, ktoré vyplýva z orientácie človeka na ďalšieho človeka. Tento vzťah 

ako dôsledok stretnutia tvárou v tvár je základom existencie spoločnosti. Lév-

inas hovorí, že stretnutie tvárou v tvár sa netýka iba videnia osoby, ale videnie 

presahuje, je videním skrz k podstate, pretože v tvári sa odhaľuje podstata 

človeka. Relácia tvárou v tvár je „tím původním místem vzniku bytosti, odkud 

vycházejí všechny ostatní možné vztahy“.247 Priama interakcia s Iným, prebie-

hajúca počas rozprávania (či ide priamo o dialóg alebo o vnímanie rozprávania 

v metaforickom zmysle – tvár sama rozpráva, v lévinasovskom zmysle hovorí 

„Nezabiješ“), sa v pojatí Lévinasa stáva princípom konštituovania bytosti 

a spoznávania seba samého. Vzťah k Inému (podstata reči) v akomkoľvek čase 

a priestore človeka obohacuje o niečo, čo v ňom predtým nebolo, pretože podľa 

Lévinasa sa v Inom sprítomňuje význam. 

Rozštiepenie subjektivity Davida v Subway Story by sa cez prizmu Lévinaso-

vej etiky dalo interpretovať aj ako autorov pokus o  predstavenie postavy v jeho 

zložitosti. Ak sa osobnosť spoznáva cez Iného, tak stretnutia Davidov s Inými 

Davidmi, teda stretnutia jednotlivých personifi kovaných častí Davidovej osoby 

medzi sebou by mali viesť k spoznaniu a pochopeniu významu troch Davidov, 

a teda fi nálne aj k spoznaniu Davida v jeho komplexnosti. Usudzujúc podľa 

autobiografi ckého rozmeru diela sa dá predpokladať, že autorovi ide o „spoveď“, 

vypovedanie o svojich osobných, intímnych zážitkoch, myšlienkach a pocitoch. 

Spoznanie Davida prostredníctvom jeho interakcie a rozhovoru s Iným, čo tu 

vlastne znamená so sebou samým, je možno pokusom o autorovo spoznanie 

244 Pozri napr. LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno; LÉVINAS, Emmanuel. Totalita 
a nekonečno; LÉVINAS, Emmanuel. Být pro druhého; LÉVINAS, Emmanuel. Čas a jiné/Le temp set 
l’autre; LÉVINAS Emmanuel. Outside the Subject; KARUL, Róbert. Okolo levinasovského jest. Sprob-
lematizovanie jedného myslenia čistého bytia. 

245 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 157.

246 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 192.

247 LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno, s. 272.





svojho „ja“, svojej „identity par excellence.“248 Lévinas predstavuje Iného ako 

každú osobu okrem daného subjektu („druzí nepatří ke stejnému druhu jako 

já“249), pričom žiaden Iný nie je od subjektu závislý, ale vystupuje ako absolútny. 

Traja Davidovia, traja Iní, sú od seba nezávislí, avšak ich vzájomné stretnutie 

a komunikácia prispieva k poukázaniu na reálnu skutočnosť niektorých, na-

vzájom prepojených udalostí (videnie svetla, zatmenie pred očami, ocitnutie 

sa na inom mieste), pri ktorých Davidovia rezignujú na vysvetlenie, či ide o re-

álny zjav alebo ich blud. Ich komunikácia sa javí ako prostriedok pochopenia 

významu ich osobností, až po vzájomnom stretnutí nachádzajú šťastie, istotu, 

podporu, prameniace zo zdieľania života s Iným:

Nastupujem na trajekt Staten Island a opúšťam falus, ktorý nazývam domo-

vom, aby som popremýšľal, pozrel sa na dámu Slobodu, a hlboko popremýšľal 

o tom, čo sa stalo. Popremýšľal o tom, prečo som sa tak zmenil, o tom, čo pre 

mňa David znamená.250

Konečne niekto,s kým sa môžem o tom všetkom porozprávať. Je to pre mňa veľmi 

upokojujúce a nemám pocit, že sa stávam bláznom, alebo ak by som sa aj, nie 

som v tom sám…táto pohroma sa dá oveľa lepšie zniesť s niekým iným, ktorý 

mi povie, že je to skutočné a nie iba v mojej hlave.251

Hlavným Lévinasovým etickým princípom vzťahu medzi subjektmi je zodpo-

vednosť subjektu za toho druhého, ktorá stojí voči postmoderným tendenciám, 

ktoré naznačuje Gilles Lipovetsky252. Lipovetsky hovorí jednak o tendencii 

postmodernej dynamiky k individualizmu (život pre seba) ako aj o tendencii 

porovnávania sa s druhými na demonštráciu vlastnej jedinečnosti. Pomocou 

lévinasovsky chápanej zodpovednosti za druhého (za to, čo sa mojej osoby 

týka aj netýka) by sa dal interpretovať nielen vzťah medzi Davidmi, ale aj 

vzťah medzi Davidom a mestom. Mesto býva v postmodernej literatúre často 

zobrazené ako synonymum chaosu, disharmónie, prudkej dynamiky, eklekti-

cizmu, techné, neistoty, nestálosti atď.253 Mesto New York je v tejto hyperfi kcii 

personifi kované ako smútiaca matka, ktorú zruinovali jej vlastné deti – jej 

obyvatelia. Relácia zodpovednosti smeruje vzhľadom na New York dvoma 

smermi – ona, ako matka je zodpovedná za svoje deti („Bolí ma vidieť ich 

trpieť, pretože trpím s nimi. Ale matka musí svoje deti nechať ísť, musím sa 

248 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 99.

249 LÉVINAS, Emmanuel. Etika a nekonečno, s. 108.

250 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka South Ferry na linke 1, 9. „I take the Staten 

Island Ferry, leaving the phallus that I call home to think, to look at Lady Liberty and really think 

about what has happened. Think about why I have changed so much, think about David and what he 

means to me.”

251 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka City Hall: Brooklyn Bridge na linke 6. „Finally 

someone that I can talk with about this all. It is kind of reassuring that I'm not going crazy, or at 

least if I am, I'm not alone in doing it... but this affl  iction is so much easier to go through with 

someone else to let me know that it's really happening, and not just going on in my head.”

252 LIPOVETSKY, Gilles. Věčný přepych. 

253 Podľa Olivera Tomáša je s  mestom spojená počiatočná fáza postprodukcie v umení. Pozri 

TOMÁŠ, Oliver. Medzi nebom a televíznou obrazovkou/monitorom, s. 297-309. 





začať starať sama o seba.“254) – a teda aj za Davida ako jedného z nich – a David 

je v súvislosti s Lévinasovou tézou zodpovedný za New York ako za osobu, 

s ktorou je v kontakte, ktorú vníma („Mesto. Počujem jej nárek o pomoc, ale 

nedokážem jej pomôcť, rovnako ako nedokážem pomôcť samému sebe.“255). 

Podľa Lévinasa je zodpovednosť za Iného ľudským etickým predikátom, reláci-

ou, ktorá vyplýva zo stretnutia s Iným, a pomocou ktorej sa osobnosť vytvára. 

Prezentovanie Iného, teda smútiaceho a uboleného mesta s vlastným hlasom 

výpovede je tiež jedným zo spôsobov vykreslenia subjektu Davida – David ako 

jeden z príslušníkov spoločnosti, ktorá využila pôdu na dosiahnutie vlastných 

cieľov, ignorujúc prírodné zákony, ktoré tak porušila. David dostáva do rúk 

zodpovednosť, avšak na jej splnenie – pomoc mestu – rezignuje. Nedokáže 

vylepšiť stav, v ktorom sa mesto ocitlo po zaťažovaní generáciami obyvateľov, 

ako jedinec je voči správaniu celej spoločnosti bezbranný, pretože nakoniec aj 

on sám je jej súčasťou, jedným z koliesok, ktorými je motor poháňaný. 

Fragmenty Davidovej osobnosti fungujú v tejto hyperfi kcii ako kúsky skladačky 

– princípy spoznávania subjektu pri ich skladaní. Toto spoznávanie subjektu 

sa odohráva jednak vo fi ktívnom svete – David vo fi nálnom efekte spozná-

va seba samého vtedy, keď jednotlivé časti jeho osobnosti nájdu toho Iného 

(ďalšiu časť) a tak si nájdu cestu k sebe samému – ale aj na rovine autorskej 

(autobiografi a) i recepčnej – čitateľ spoznáva Davida pomocou častí jeho „ja“ 

a ich vzájomnej komunikácie. Využitie hypertextovej formy situáciu autorovi 

uľahčilo – autor dokázal dosiahnuť efekt rozbitia subjektu, interakcie jeho častí, 

nejednoznačného významu. Na druhej strane využitie hypertextovej formy 

situáciu pre čitateľa sťažilo – čitateľ sa musí vysporiadať so skákaním medzi 

viacerými motívmi, prepleteniami výpovedí rôznych Davidov a v konečnej 

fáze aj usporiadaním sujetu. Možno tu teda badať aj zvrat smerom k čitateľovi 

– čitateľ sa cez stretnutie s danou hyperfi kciou a interakciou s ňou vo forme 

vytvorenia vlastného spôsobu čítania, navigácie, ako aj usporadúvania sujetu 

a formovania vlastnej interpretácie sám spoznáva. Mapa priestoru hypertextu, 

ku ktorej reprezentácii na interfejse sa čitateľ dostáva pri interakcii s dielom 

(„Když hra skončí, nemáte v paměti jednu linku příběhu, (...), /jehož/ každý 

krok navazuje na ty předchozí, ale jakési zárodky mapy rozlehlého území, ve 

kterém jste bloudili.“256), mapa newyorského metra so svojimi zastávkami, 

ktorá predstavuje jednak mapu sveta fi kcie ako aj mapu sveta rozprávača, 

majú viesť k čitateľovmu spoznaniu „mapy“ autora. A ak pri stretnutí s Iným 

spoznávame seba samého a obohacujeme sa prostredníctvom jeho skúsenos-

ti, nie je možné spoznať svoje „ja“, „nakresliť si pomyselnú mapu seba“ aj pri 

stretnutí s „mapou“ autora? 

254 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 42nd Street na linke B D F Q. „It pains me to 

see them suff er, because I suff er with them. A mother has to let go though, I have to start fending 

for myself.”

255 YUN, David M. Subway Story [online], obrazovka 23 Street – Ely Avenue na linke F. „The City. I 

hear her cries for help but I am unable to help her, just as I am unable to help myself.”

256 BLAŽEK, Bohuslav. Bludiště počítačových her. Pozri HORÁKOVÁ, Jana. Hypertext-Index a symbol 
postmoderního diskurzu; Počítačová hra jako postmoderní divadlo; Performance art v kyberprostoru / 
postmoderní fúze vědy, technologie a umění [online]. Hoci sa Blažek vyjadruje k počítačovým hrám, 

princíp tvorby akýchsi zárodkov mapy pri nelineárnom príbehu je možné prisúdiť aj hypertextom. 





Yunova fi kcia sa zaoberá fenoménmi, ktoré charakterizujú stále aktuálne tren-

dy v americkej spoločnosti (úloha psychoanalýzy) a tiež fenoménmi neistoty, 

sna, gnózy, ktoré vyplývajú z atmosféry, ktorá vládla na prelome milénia. 

Táto atmosféra je v diele mechanizmom, ktorý dáva rozprávanie „do pohybu“, 

ktorý ho posúva do nových dimenzií. Čitateľ si môže v procese čítania zvoliť, 

s ktorou „súčasťou“ Davida, s akou predstavou o ňom sa prípadne chce/môže 

„stotožniť“. Subway Story predstavuje dielo o hľadaní a uvedomovaní si svojej 

„totožnosti“, ktoré môže byť buď úspešné alebo neúspešné, a to ako pre Davida, 

tak aj pre čitateľa.





INTERLÚDIUM

O MATERIALITE DIGITÁLNEJ FIKCIE

K svojim počítačom neprichádzame, 

aby sme unikli svojim telám alebo svojmu svetu.

Nemôžeme ich opustiť, pretože do kyberpriestoru si prinášame svoje identity,

formované skúsenosťou telesnosti.257 

Mimochodom, už sa nedá povedať, že svet na internete nie je skutočným svetom – 

má len trochu iné pravidlá.258

Mýtus nemateriality. Mýtus s takou mocou presvedčivosti, že dokázal prekryť 

svoju iluzívnosť. Iluzívnosť predstavy o netelesnosti. Telo bolo pri prvých 

pokusoch o teoretické a fi lozofi cké uchopenie prítomnosti v digitálnom svete 

odopreté nielen ľuďom, ktorí v ňom komunikovali, ale aj komplexu znakov, 

ktoré ho tvorili. Prúdu znakov, prostredníctvom ktorých vznikali nielen in-

formácie, ale bolo na nich postavené aj umenie. Avšak mýtus nemateriality 

sa nezrodil v ére digitality, ona si ho iba pretavila z ideálu transparentnosti. 

Transparentnosti, o ktorú sa pokúšalo popri dokumentárnej fotografi i a fi lme, 

mimetickom vizuálnom umení, kráčajúcom po ceste vedúcej k dokonalému 

zobrazeniu skutočnosti (rám obrazu ako okno do iného sveta259), aj esencia-

listické chápanie estetiky so svojou priehľadnosťou matérie slova v prospech 

iskry zmyslu.

„Bezprostrednosť (alebo transparentná bezprostrednosť)“, defi novaná 

Grusinom a Bolterom ako jedna z dvoch stratégií „remediácie“260, je „štýl vi-

zuálnej reprezentácie, ktorej cieľom je, aby divák zabudol na prítomnosť mé-

dia (plátno, fotografi cký fi lm, kino atď) a veril, že sa nachádza v prítomnosti 

reprezentovaných objektov.“261 „Bezprostrednosť“ sa spolu s médiami, usilu-

júcimi sa o vtiahnutie diváka priamo do nimi prezentovanej dokumentácie 

reality, teda o prinesenie autentického zážitku, stala aj heslom zábavného 

priemyslu – systémov sprostredkujúcich virtuálnu realitu ako „zážitok bytia 

257 BOLTER, Jay, David – GROMALA, Diane. Windows and Mirrors, s. 126 „We don’t turn to our 

computers to escape from our bodies or our world. We can’t escape, because we always take our 

identities formed by our embodied experience with us into cyberspace.”

258  BOLTER, Jay, David – GROMALA, Diane. Windows and Mirrors, s. 126 „We don’t turn to our 

computers to escape from our bodies or our world. We can’t escape, because we always take our 

identities formed by our embodied experience with us into cyberspace.”

259 Známa je téza talianskeho renesančného umelca Leona Battista Albertiho, ktorá pochádza 

z jeho diela De Pictura z roku 1435. Alberti hovorí, že na povrch, kam ide maľovať, si najprv nakreslí 

štvorec, v jeho predstave okno, cez ktoré vidí objekt svojej maľby. Pozri ORELL, Julia. Window [online]. 

260 BOLTER, Jay, David – GRUSIN, Richard. Remediation, s. 272-273. 

261 BOLTER, Jay, David – GRUSIN, Richard. Remediation, s. 272-273. „immediacy (or transparent 

immediacy)“, „A style of visual representation whose goal is to make the viewer forget the presence 

of the medium (canvas, photographic fi lm, cinema, and so on) and believe that he is in the presence 

of the objects of representation. One of the strategies of remediation ; the other is hypermediacy.“





vo virtuálnom svete alebo na vzdialenom mieste.“262 Hoci sprostredkovanie 

obrazu vo virtuálnej realite ako snahy o dosiahnutie úplnej imerzie diváka do 

virtuálneho hic et nunc je stále prítomné napríklad v inštaláciách galérií alebo 

v múzeách, otázka materiality média a dokonca „hypermediácie“ (druhá stra-

tégia remediácie, „štýl vizuálnej reprezentácie, ktorej cieľom je pripomenúť 

divákovi médium“263) získala takú váhu, že už si sprostredkujúce médium 

nemožno tak ľahko odmyslieť,264 pretože je súčasťou širšieho spoločenského 

rámca.265 Koncept hypermediácie,266 ktorý bol síce v umení prítomný, ale voči 

„bezprostrednosti“ menej využívaný, nadobúda stále podstatnejší vplyv. Či sa 

zaoberáme vizuálnym zobrazením,267 muzikálnosťou, textualitou, interme-

diálnymi vzťahmi alebo multimedialitou, otázka materiality je stále prítomná. 

Otáznik nad materialitou textu bol písaný aj v minulosti; pohrávanie sa 

s materialitou textu sa stalo predmetom umeleckého záujmu experimentálnej 

literatúry najmä v minulom storočí (napr. konkrétna poézia, skupina OuLiPo).268 

Využívanie materiality, ak si požičiame defi níciu Haylesovej, „pochádzajúcej 

z interakcií medzi fyzickými vlastnosťami a umeleckými stratégiami diela“,269 

sa v týchto literárnych smeroch stáva technikou výstavby literárneho diela. 

Práca s  médiom ako s umeleckým materiálom nie je výsadou iba literárnej 

tvorby, od času Marcela Duchampa je na ňu zamerané aj výtvarné umenie (re-

adymades, konceptuálne umenie) a intermediálne diela (napr. umelecké knihy, 

syntetizujúce literárne a výtvarné umenie). Prepojenie medzi technológiou 

a textom zdôrazňuje Haylesová pri svojom pojme „technotext“. O technotexte 

možno hovoriť v prípade, že sa technológia prepíše do semiotickej roviny, t. j. 

„ak je literárne dielo dôsledkom prepojenia nástroja, prostriedku vyjadrenia, 

s obsahom daného vyjadrenia“.270 Význam takéhoto diela nie je obsiahnutý vo 

významovej rovine slov, ktoré text tvoria, ale skôr ho treba hľadať v materiálnej 

rovine textu271 – pri jednotlivých básňach konkrétnej poézie ide najmä o grafi cké 

usporiadanie textu. Materialita literárneho diela sa nestala predmetom výsku-

mu a umeleckého spracovania iba diela tlačeného, ale záujem o ňu vychádza aj 

z radov teoretikov a praktikov literárneho diela elektronickej povahy. Prijatie 

262 RHEINGOLD, Howard. Virtual Reality, s. 46. „the experience of being in a virtual world or 

remote location”. Porovnaj tézu Marie-Laure Ryan o podstate virtuálnej reality: RYAN, Marie-Laure. 

Narrative as Virtual Reality. 
263 BOLTER, Jay, David – GRUSIN, Richard. Remediation, 272. „hypermediacy“, „A style of visual 

representation whose goal is to remind the viewer of the medium.“ 

264 Pozri McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím; McLUHAN, Marshall. Člověk, média a elek-
tronická kultura .  
265 V súvislosti s vplyvom média na zmenu kultúrnych hodnôt pozri napr. TAYLOR, Paul A. – 

HARRIS, Jan LI. Digital Matters.
266 Pre príklady využívania hypermediácie vo vizuálnom umení pozri BOLTER, Jay, David – 

GRUSIN, Richard. Remediation, s. 20-50.

267 Pre vzťah medzi materialitou a vizuálnym umením pozri KRESS, Gunther – VAN LEEUWEN, 

Theo. Reading Images, s. 230-241.

268 Materialitou slov v modernom umení a grafi ckom dizajne na začiatku 20. storočia sa zaoberá 

napríklad Johanna Drucker. Pozri DRUCKER, Johanna. The Visible Word: Experimental Typography and 
Modern Art.
269 HAYLES, N. Katherine. Writing Machines, s. 33. „interactions between physical properties and 

a work's artistic strategies."

270 CIESIELSKA, Joanna. Stelesnenie slova čiže o novej zmluve medzi formou a obsahom, s. 105. 

271 Materialita tlačenej knihy je dôsledkom snúbenia umeleckej a fyzickej povahy diela.





výzvy N. Katheriny Hayles „myslieť digitálne”,272 čiže s ohľadom na uvažovaný 

kontext „myslieť digitálne” o texte, neznamená uvažovať o texte v izolácii, ale 

potrebu vziať do úvahy aj proces jeho tvorby a recepcie. Je tu nevyhnutné si 

uvedomiť, že slovo (nielen) v digitálnom prostredí nefunguje iba ako nositeľ 

svojho významu, teda v jazyku semiotiky ako označujúce, ale má aj svoju mate-

riálnu stránku, podľa terminológie Jeana-Marie Klinkenberga svoj „stimulus”, 

či podľa N. Katherine Hayles svoje „telo”.273 Oproti „telu” („stimulu”) tlačeného 

slova, ktoré je konštantné v rámci toho, čo sa tlačí na papier a čo čitateľ na strane 

vidí, má „telo” digitálneho slova dve podoby – podobu v programovacom jazy-

ku, v značkových jazykoch (html, xml, xhtml atď.)274 na internete275 a podobu, 

v ktorej si ho po aplikácii možno prečítať na obrazovke počítača. „Hybridná“ 

povaha počítača sa prepisuje aj do recepcie digitálnych diel – spôsobuje, že to, 

s čím sa čitateľ digitálneho diela stretáva, je „sled digitálnych kódov, ktoré boli 

počítačom preložené do zobrazených alfabetických znakov.”276 Túto dichotómiu, 

ktorá rezonuje v premise Leva Manovicha, že „najpodstatnejšou vlastnosťou 

nových médií, ktorá nemá historický precedens, je programovateľnosť,“277 

považujem za ten najpodstatnejší rozdiel medzi textom tlačeným a textom 

v elektronickej podobe, pretože ide o rozdiel ontologický.278

Pri tlačenom diele zastáva technológia tlače rolu prepisu znaku z rukopisu 

autora do typografi e tlače, pričom pri procese tlačenia diela zohrávajú úlohu 

aj dizajn diela a materiál, na ktorý sa text tlačí. Pri elektronickom texte je 

technológia súčasťou nielen tvorby diela – ako nástroj programovania, ale 

zúčastňuje sa aj komunikačného procesu, hoci by sa tu jej pôsobenie mohlo 

niekedy javiť implicitné.279 Technológia je prítomná pri tvorbe diela (dielo 

vzniká ako spolupráca autora a technológie), pri jeho prenose („performativi-

ta digitálneho média“280) a čitateľskej recepcii (čitateľ vidí dielo na obrazovke 

počítača). Manovich vo svojej monografi i Th e Language of New Media vyme-

núva päť princípov nových médií, ktoré vníma s ohľadom na ich vplyv na celú 

kultúru – ako „všeobecné tendencie kultúry v štádiu zavádzania výpočtovej 

techniky“.281 Medzi tieto princípy radí: numerickú reprezentáciu (nové médiá 

272 HAYLES, N. Katherine. Electronic Literature, s. 30. „think digital”. 

273 Pozri BOOTZ, Phillipe. Digital Poetry [online]. 

274 Html (hypertext mark-up language) – hypertextový značkovací jazyk, xml (extensible mark-

up language) – rozšíriteľný značkovací jazyk, xhtml (extensible hypertext mark-up language) – 

rozšíriteľný hypertextový značkovací jazyk.

275 Hoci programovací jazyk nie je viditeľný na obrazovke počítača pri prehliadaní internetových 

stránok, v prehliadačoch ako Safari, Internet Explorer, Netscape, Opera, Firefox a ďalších sa k nemu 

užívateľ dostane pomocou kliknutia na „page source” (alebo prípadne „view source”, „reveal code”).

276 LÉVY, Pierre. Becoming Virtual, s. 52. „a series of digital codes that has been translated by 

a computer into alphabetic signs intended for a display.”

277 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 47. „the most fundamental quality of new 

media that has no historical precedent – programmability“

278 Adalaide Morris označuje hlavný rozdiel medzi literatúrou písanou a digitálnou (namiesto 

Manovichovho termínu „programovateľnosť“) „kódovanie“, ale používa ho v zhodnom význame 

s Manovichovou „programovateľnosťou“. Pozri MORRIS, Adalaide. New Media Poetics : As We May 
Think/How to Write, s. 1-46.

279 V prípade, že sa nejedná o programovanie, písanie pomocou značkových jazykov na internet 

atď., ale užívateľ využíva svoj program, čiže píše iba telá slov.

280 BOOTZ, Phillipe. Digital Poetry [online], „performativity of digital medium” 

281 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 27. „general tendencies of a culture undergo-

ing computerization.”





tvorí digitálny kód s dvoma aspektmi – matematickou funkciou striedania 1 

a 0; algoritmickou manipuláciou), modularitu, resp. „fraktálnu štruktúru nových 

médií“282 (jednotlivé prvky interfejsu nových médií – texty, obrazy, zvuky, tvary 

atď. – pozostávajú zo samostatných jednotiek – prvkov, pixelov, voxelov, poly-

gónov atď.), automatizáciu (samostatnosť mnohých operácií média pri ukladaní, 

organizovaní a získavaní dát), variabilitu (možnosť existencie nového média vo 

viacerých verziách. Fakt, že prvky pozostávajú z dát, umožňuje aktualizáciu 

diel, prenos medzi užívateľmi, ktorí ich môžu neskôr využiť v inej verzii, inom 

formáte atď.) a transkódovanie (prepis do iného formátu – patrí sem koncept 

remediácie, ako aj „kultúrna rekonceptualizácia“283 prostredníctvom nových 

médií).284 Tieto princípy stoja aj napriek svojim osobitostiam vo vzájomných 

reláciách vybudovaných na základe konzekvencie – numerická reprezentácia 

a modularita sú „materiálne“ princípy, ktorých dôsledkami sú automatizácia, 

variabilita a podľa Manovicha najpodstatnejší dôsledok zdigitalizovania mé-

dií – transkódovanie. Všetky Manovichove princípy sú odvodené z jeho premisy 

o programovateľnosti digitálneho média a ako celok prezentujú súbor aspektov, 

ktoré túto centrálnu vlastnosť digitálneho média charakterizujú. Manovicho-

va teoretická práca zásadným spôsobom ovplyvnila uvažovanie o digitálnom 

médiu; jeho koncepty o materialite a programovateľnosti sa stali kľúčovými 

pre mnohých ďalších teoretikov v tejto oblasti. Napríklad Serge Bouchardon285 

rozvíja materialitu na materialitu textu, materialitu interfejsu, materialitu 

média. Manovich pri svojom pokuse o porozumenie logiky nových médií vy-

zýva na zmenu orientácie nových médií od teórie médií k informatike286 – teda 

propozícia „softvérových štúdií” – rezonuje v prácach významných autorov.287

Problematiku materiality elektronického literárneho diela vníma z Manovi-

chovej perspektívy aj francúzsky teoretik a praktik digitálnej literatúry Phillipe 

Bootz. Bootz vo svojich prácach zaujíma oproti iným autorom venujúcim sa 

teórii materiality komplexnejší prístup – zatiaľ čo Hayles vníma materialitu 

diela hlavne z pozície recepčnej, Bootz, ktorý je autorom programovateľnej 

digitálnej poézie už od roku 1977, rozpráva o materialite vzhľadom na ko-

munikačný model. Napriek tomu, že Bootz považuje koncepty technotextu, 

kybertextu a ergodickej literatúry za prínosné, ich limity vidí v skutočnosti, že 

sa orientujú najmä na recepciu. Podľa Bootza tieto koncepty neuvažujú o di-

gitálnom diele v jeho komplexnosti. Technológia je podľa Manovicha rovnako 

ako podľa Bootza neodmysliteľnou súčasťou celého komunikačného procesu, 

ktorej úlohou nie je iba sprostredkovanie diela čitateľovi (ako technológiu vní-

majú teoretici presadzujúci „transparentnú bezprostrednosť“), ale vytváranie 

novej kategórie znaku, ktorú pomenúva „performatívny“. V navrhnutom „pro-

282 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 30. „fractal structure of new media“

283 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 47. „cultural reconceptualization“

284 Por. GÁFRIK, Róbert. Lev Manovich: The Language of New Media, s. 125-127.

285 BOUCHARDON, Serge. The aesthetics of materiality in electronic literature [online]. 

286 Manovicha propozícia obratu k informatike vychádza z jeho potreby porozumieť logike nových 

médií. 

287 Len na ukážku: KIRSCHENBAUM, Matthew, G. Virtuality and VRML [online]; HAYLES, Kath-

erine, N. My Mother was a Computer; Matthew Fuller editoval lexikón softvérových štúdií – Software 
Studies. A Lexicon. 





cedurálnom modeli komunikácie“288 Bootz vkladá materialitu elektronického 

diela do programovania, ktoré, ako presadzujú Loss Pequeño Glazier289 a John 

Cayley290, je vlastne písaním. John Cayley hovorí o kóde ako lingvistickom 

archíve. Podľa Cayleho sa kód prezentuje ako „špeciálny typ lingvistického 

archívu. Zanecháva stopy na hladine literárnej kultúry, ktoré nemožno poprieť 

alebo ignorovať, dokonca ani v dielach, ktoré prostredníctvom týchto stôp 

nevytvárajú umenie.“291 Je možné predpokladať, že Bootz vychádza z Mano-

vichovho princípu „modularity“, pretože sám Manovich zdôrazňuje analógiu 

medzi modularitou nových médií a štruktúrovaným programovaním:

„Napísali sme (Philippe Bootz, Alexandre Gherban, Tibor Papp) manifest, v kto-

rom sme vysvetlili, že za materiál tohto umenia považujeme programovanie (a nie 

program), že multimediálna udalosť, ktorá sa zobrazuje na obrazovke je iba 

„dočasným pozorovateľným“ stavom (vo francúzštine „transitoire observable“), 

ktorý sa zobrazuje iba počas spustenia.“292 

Bootz vo svojom modeli komunikácie zohľadňuje funkcie všetkých elementov, 

ktoré vstupujú do procesu prenosu diela od jeho kreácie až k jeho interpretácii. 

Bootz rozlišuje dva typy znakov, a to „texte-auteur“ a „texte-a-voir“293. „Texte-

auteur“ je výsledkom aplikácie autorovej predstavy o texte („texte-écrit“ – text 

písaný) vo forme dát do programu, v ktorom dané dielo vytvára. „Texte-auteur“ 

je teda dôsledkom procesu programovania. Texte-auteur sa na základe perfor-

mativity v digitálnom médiu, t. j. súboru aktivít média ako technická konverzia 

textu do strojového jazyka294 a jeho následnej aktualizácie ako „transitoire 

observable“ zobrazuje na obrazovke čitateľa. „Transitoire observable“ je čas-

ťou média (nie znakom), resp. tým, čo sa zobrazí na interfejse počas toho, 

keď program beží. Čiže možno ho vnímať ako aktualizáciu diela na interfejse. 

288 BOOTZ, Phillipe. Digital Poetry [online]. „procedural model of communication“

289 GLAZIER, Loss Pequeño. Digital Poetics, s. 96–125.

290 CAYLEY, John. Performances Of Writing In The Age Of Digital Transliteration [online]. 

291 CAYLEY, John. Time Code Language, s. 328. „a special type of linguistic archive. It leaves traces 

on the surface of literary culture that cannot be denied or ignored, even in works that do not make 

art with these traces.“

John Cayley hovorí v kontexte diel využívajúcich kód o piatich kategóriách kódu: „1. Kód ako 

(špeciálny typ) jazyka (tak videný a interpretovaný), 2. Kód ako infi kujúci a modifi kujúci prirodzený 

jazyk (jazykové diela, pričom kód je „nefunkčný“) , 3. Kód ako text, ktorý sa má čítať (akoby bol) 

prirodzený jazyk (kódové diela, pričom jazyk je „nefunkčný“), 4. Kód ako systém písania, ako 

kódovanie, 5. Kód ako programovanie, ako program alebo súbor metód, ktorý sa deje (v čase) 

a produkuje písanie, alebo ktorý je nevyhnutný pre produkciu písania.“ (s. 311-312). Pri uvažovanom 

diele Spawn od Andyho Campbella sa dá hovoriť o Flash kóde, teda podľa Cayleyho typológie o kóde 

ako programovaní (kategória 5), ale Campbell využíva akýsi kvázi-kód aj ako poetickú formu, teda 

aj ako kategóriu 3. Keďže v Spawn sa zobrazujú najmä rôzne spojenia písmen, ktoré netvoria slovo, 

možno podľa Adalaide Morris hovoriť aj o písmenovom umení.

292 BOOTZ, Philippe. The Problematic of Form [online]. „We wrote a manifesto in which we 

explained that we consider programming (and not the program) the material of this art, that the 

multimedia event that appears on screen is only a transient observable state (a „transitoire observ-

able” in French) that occurs while running.”

293 Hoci používa termín text, situácia, v ktorej ho používa je intermediálna, čiže text má v tomto 

prípade širšiu konotáciu.

294 Strojový jazyk alebo strojový kód (machine language, machine code) je systém inštrukcií alebo 

dát, ktoré spracúva centrálny procesor .





„Texte-auteur“ a „transitoire observable“ vníma Bootz ako dva aspekty perfor-

matívneho znaku, ktoré sú neodlúčiteľné a navzájom závislé – zatiaľ čo jeden 

aspekt („texte-auteur“) je znakom pre autora, druhý („transitoire observable“) 

je určený pre čitateľa. Performatívny znak prechádza podľa Bootza čitateľovými 

procesmi percepcie (zmyslové vnímanie) a kognície (dekódovanie), pri ktorých 

dochádza k vyabstrahovaniu textu z multimediálneho interfejsu a získaniu zna-

ku – „texte-à-voir” (text-vizualizácie). „Texte-à-voir” je teda časťou „transitoire 

observable”, ktorú čitateľ vníma ako samotný text, pričom „texte-à-voir” sa 

môže pri rôznych čitateľoch, a aj rôznych čítaniach, odlišovať, teda je pre danú 

situáciu špecifi cký. Na tento procedurálny model Bootz nadväzuje aj vo svojej 

ďalšej práci; obohacuje ho o úroveň konštrukcie „mentálnych reprezentácií“.295 

Táto úroveň sa vzťahuje nielen na kognitívno-percepčnú aktivitu čitateľa – ako 

konštrukcia „texte-lu“, teda textu, ktorý čitateľ číta, ale tiež na kognitívnu prácu 

autora textu. „Texte-écrit“ (text písaný) predstavuje podľa Bootza mentálnu 

reprezentáciu diela, čiže ide o text v procese jeho formovania, kreácie, o pred-

stavu, akú má o texte autor. Pri „texte-lu“ ide o to, čo si čitateľ pri pozeraní na 

obrazovke v danej situácii „prečíta“. 

Bootzov procedurálny model komunikácie: pozícia metačitateľa v programovej digitálnej poézii

Podľa Bootza navádza hlavne digitálna poézia k novému defi novaniu procesu 

čítania, pretože intencionálnym recipientom diela nie je čitateľ (v zmysle funkcia 

čitateľa, nie empirický čitateľ diela), ale meta-čitateľ. Bootz píše, že pri procese 

čítania „sa nesprístupnia všetky estetické vrstvy programovaného diela digi-

tálneho média“.296 Pod „nečitateľnými vrstvami“297 má Bootz na mysli vrstvy 

295 BOOTZ, Philippe. The Problematic of Form [online]. „mind representations”. Podľa pomenova-

nia „text-écrit“, zobrazených schém aj kontextu, sa tu nejedná o semiotickú prizmu, teda o mentálnu 

reprezentáciu diela v zmysle označovaného, ale ide o to, ako si autor vo svojej mysli konštruuje dielo 

a vytvára ho počas procesu písania.

296 BOOTZ, Philippe. The Problematic of Form [online]. „does not allow one to access all of the 

aesthetic layers of the programmed work of a digital medium.”

297 BOOTZ, Philippe. The Problematic of Form [online]. „unreadable layers“





znakov v texte-auteur, ktoré nemajú svoje alternujúce znaky v „texte-á-voir“. 

Meta-čitateľ pozná „texte-auteur“ (ovláda program, v ktorom je dielo napísané, 

čiže dokáže nájsť cestu k „texte-auteur“) a pozoruje proces čítania z externej 

perspektívy. Táto meta-úroveň je podľa Bootza intenciou pri digitálnom die-

le. Jeho uvažovanie vyplýva z jeho premisy o rozdielnosti čitateľskej funkcie 

v diele tlačenom a elektronickom. Zatiaľ čo pri tlačenom diele je podľa neho 

čitateľovi umožnený prístup k porozumeniu diela na intelektuálnej úrovni aj 

na emocionálnej úrovni (teda dokáže si extrahovať zmysel diela a tiež ho dielo 

emočne zasahuje), digitálne dielo rozbíja toto prepojenie. Role čítania pripisuje 

„emocionálne porozumenie“ a role meta-čitateľa „intelektuálne porozumenie“298 

v zmysle porozumenia procesu, ktorým dielo prechádzalo od jeho tvorby až 

k recepcii. Bootz uvádza, že príčinou tejto dezintegrácie je čitateľova nemožnosť 

poňatia „texte-auteur“, inými slovami, vnímania textu vo svojej komplexnosti 

– ako performatívny znak. Ako príklad nevyhnutnosti uvažovania o meta-či-

tateľovi pri recepcii diela Bootz uvádza adaptívne generátory a diela estetiky 

frustrácie. V nich je aktivita čitateľa súčasťou samotného diela. Čitateľove 

akcie a reakcie sa vnímajú ako znaky, ktoré prináležia dielu. Estetika frustrácie 

považuje nedočítanie diela alebo opätovné čítanie diela za špecifi ckú modalitu 

čítania. V estetike frustrácie neexistuje pri čítaní zlyhanie, pretože aj skončenie 

procesu čítania ako dôsledok frustrácie vytvára z pohľadu meta-čitateľa zmysel 

diela, ktorý však ostáva pre čitateľa neodhalený. Funkciou meta-čitateľa, ako 

hovorí Bootz, nie je čítanie, ale interpretácia toho, čo sa deje počas procesu 

čítania. Meta-čitateľ podľa neho zastáva funkciu identickú s funkciou čitateľa 

v tradičnej literatúre, rozdielom je, že funkcia meta-čitateľa nespočíva v čítaní 

„texte-lu“, ale skôr v pozorovaní, ako s textom narába čitateľ. Meta-čitateľ na 

základe poznania procesu tvorby dokáže vnímať programovateľné aspekty diela. 

Bootzov procedurálny model otvára pole otázkam: možno ešte hovoriť 

o poézii v prípade, že ju čitateľ nepochopí, ak nepozná program? Ak čitateľ nie je 

konečným recipientom, nečrtá sa tu skôr nejaký iný, skôr vizuálny druh umenia? 

Pretože podľa Janeza Strehovica pri čítaní digitálnej literatúry „vstupujeme 

do multimediálne aranžovaných radov techno-slov-obrazov; naše (nelineárne) 

stretávanie sa s nimi vyprodukuje príbeh ako udalosť.“299 „Kódové diela,“300 podľa 

Adalaide Morris jeden zo šiestich druhov poetických diel, charakteristických pre 

poetiku nových médií, sú založené na kombinácii slov a kódu rôznych počítačo-

vých jazykov (napr. Perl, C). Medzi druhy poetiky nových médií Morris okrem 

„kódových diel“ radí: písmenové umenie (literal art), básňo-hry (poem-games), 

programovateľné procedurálne počítačové básne (programmable procedural 

computer-poems), repetitívne programovateľné básne v reálnom čase (real-

time reiterative programmable poems), participačné programovateľné básne 

na internete (participatory networked and programmable poems).301 „Kódové 

298 BOOTZ, Phillipe. Digital Poetry [online], s. 7. „emotional comprehension“, „intellectual com-

prehension“.

299 STREHOVEC, Janez. Decentralizácia knihy: technoliteratúry v kybernetickom priestore, s. 38. 

300 Termín „kódové dielo“ (codework) ako aj prvé kódové diela vytvoril Alan Sondheim. Medzi 

ďalších umelcov patria napr. Mez (Mary-Anne Breeze), Talan Memmott, Ted Warnell, Brian Lennon, 

John Cayley. Pre viac informácií o kódových dielach, pozri RALEY, Rita. Interferences: [Net.Writing] and 
the Practice of Codework [online]

301 Pozri MORRIS, Adalaide. New Media Poetics: As We May Think/How to Write, s. 2-46.





diela“ sa v rôznej miere, v závislosti od typu kódu, orientujú najmä na čitateľa, 

ktorý je s kódom (alebo aspoň s jeho funkciou) oboznámený, resp. na toho, 

kto rozumie programovaciemu jazyku, ktorým sa mu dielo prihovára. Napriek 

tomu čitateľovi s akoukoľvek mierou ovládania programovacieho jazyka nie je 

odopretá možnosť emocionálneho vnímania. Väčšina z nich sa konzekventne 

s vyjadrením autorovho emocionálneho rozpoloženia snaží u čitateľa vyvolať 

emocionálnu reakciu aj prostriedkami nielen jazykovými, resp. znakmi, ale aj 

využitím iných, emócie vyvolávajúcich médií (napríklad zvuku). Ergodickosť je 

v dnešnej dobe už etablovanou charakteristikou elektronického média, čitateľ 

zorientovaný v digitálnom prostredí je pripravený na interakciu s dielom a svoju 

aktivitu pri jeho prechode prijíma celkom prirodzene. Bootzov model, ktorý vy-

chádza z digitálnej poézie skupiny Transitoire observable, implikuje prechod od 

čítania textu k pozorovaniu komplexného textu – vo forme, akú mal text počas 

jeho vzniku cez jeho prenos médiom – k projekcii na obrazovke a aktivite čitateľa. 

Fakt, že meta-čitateľ na tento komplexný text nahliada z externej perspektívy 

a nie je v komunikačnom modeli činný, z neho robí skôr aktívneho a skúseného 

pozorovateľa než čitateľa. Nie je vôbec novinkou, že pre nezorientovaného čita-

teľa je ťažké dopracovať sa k autorovej intencii, tento princíp prekvital predo-

všetkým v postmoderne, kde autori budovali svoj text ako palimpsest, ktorého 

význam bol vyskladaný z čitateľovho dešifrovania jednotlivých písaní alebo/a 

porozumenia relácií medzi písaniami. Avšak postštrukturalizmus so svojou 

multivalenciou významu čitateľa uvoľnil z okov hľadania autorovej významo-

vej intencie diela a prijal čitateľovu interpretáciu za platnú, hoci nekopírovala 

interpretáciu ideálneho čitateľa. Odvolávajúc sa na fenomenologickú fi lozofi u 

Merleau-Pontyho možno prehlásiť, že ako ľudia sme odsúdení k zmyslu. Pokus 

o vnímanie významu aj napríklad v čistom zobrazení dojmov či v zamýšľanom 

stvárnení chaosu speje k schopnosti význam vnímať. Ako dokazuje psychologický 

výskum v oblasti kognície a percepcie,302 pre ľudskú myseľ je prirodzené hľadať 

vzorce, štruktúry a významy v spletitosti množstva znakov: 

„Ak sa nám zdá, že nevieme nájsť nejaký vzorec alebo zmysluplnú štruktúru 

vo veľkom množstve impresií, ktoré na nás externé prostredie vysiela, sami si 

nejaké vytvoríme. Úplný zmätok so žiadnou zreteľnou štruktúrou, cieľom alebo 

smerom, je z percepčného a kognitívneho hľadiska pre ľudí neúnosný – v takom 

rozsahu, že sme si dokonca vytvorili takú prirodzenú tendenciu radiť naše okolie 

podľa náhodného usporiadania hviezd na oblohe.” 303 

Bootz vníma svojho meta-čitateľa ako ideálneho čitateľa, ale bez dosiahnutia 

emocionálneho zážitku. Meta-čitateľ pripomína skôr detektor významu, ktorý 

302 Napr. MANDLER, Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes; ABELSON, Robert P. – SCHANK, 

Roger C. So All Knowledge Isn't Stories?; ANDERSON, John R. Cognitive Psychology and Its Implica-
tions; PASSER, Michael W. – SMITH, Ronald E. Psychology: Frontiers and Applications. Pozri MAN-

GEN, Anne. New narrative pleasures? [online], s. 160.

303 MANGEN, Anne. New narrative pleasures? [online], s. 160. „if we seem not to fi nd any pattern 

or meaningful structure in the mass of impressions that external surroundings impinge on us, we 

impose one ourselves. Total disorder with no apparent structure, goal or direction, is perceptually 

and cognitively intolerable for human beings – to such an extent that we have even imposed this in-

nate tendency to order our surroundings on the aleatory arrangement of the stars in the sky.”





v diele nehľadá potešenie. Komplexné uchopenie diela je ideálom, ku ktorému 

cesta nevedie iba cez poznanie systému. Čitatelia majú potenciál nájsť si vlastný 

význam v dielach elektronickej poézie aj keď sa v procese tvorby takýchto diel 

nevyznajú. Na aktivitu digitálnych slov, teda na skutočnosť, že „poskakujú 

a trasú sa, kvíkajú a miznú“304 poukázal Janez Strehovec už pred desiatimi rok-

mi. Na tomto ich ontickom statuse sa nič nezmenilo, hoci posledné desaťročie 

prinieslo nové programy, ktoré umožňujú produkciu týchto slov. Pohyblivosť 

a mihotavosť digitálneho slova formuje textualitu, ktorá niekedy presadzuje 

svoju estetickú úroveň v neprospech významovej koherencie – avšak význam 

diela si čitateľ dokáže vykonštruovať aj pri tých dielach, v ktorých má význam 

veľmi ďaleko od transparentnosti.

Screenshot Spawn305

A preto tam, kde niekto vidí niekto iný, kto pozná program Flash, by si vedel 

predstaviť kód:

fscommand („allowscale“, false);

stop ();

maxIterations = 12;

function drawIt () {

  for (i=0;i<=maxIterations;i++) {

    _root[„point“+i].removeMovieClip();

    _root[„words“+i].removeMovieClip();

304 STREHOVEC, Janez. Decentralizácia knihy: technoliteratúry v kybernetickom priestore, s. 36.

305 CAMPBELL, Andy. Spawn [online].





  }

  iterations = maxIterations;

  if (iterations < 5) {

    iterations += 5;

  }

  for (i=iterations; i>=1; i--) {

    _root.attachMovie(„point“, „point“+i, i+50);

    mypoint = _root[„point“+i];

    mypoint.point.x = random(180)-80;

    mypoint.point.y = random(180)-80;

    mypoint.point.z = random(180)-80;

  }

  _root.attachMovie(„point“, „point0“, 1);

  point0.point.x = 0;

  point0.point.y = 0;

  point0.point.z = 0;

  point0.point.gotoAndStop(2);

  

}

perspective = 2000;306

a niekto ďalší by mohol vnímať „hypnotický jazyk chaosu a symbolov“.307

V porovnaní so svojou staršou prácou Digital Poetry Bootz vo svojich novších 

prácach čitateľovi umožňuje prístup k významu diela prostredníctvom privo-

lania konceptu „dvojitého čítania“
 
308. Pri meta-čítaní ide najmä o poznanie 

„texte-auteur“ (napríklad html jazyka) a o pozorovanie diela pri procese číta-

nia – či ide o pozeranie sa na inú osobu pri čítaní alebo, ako uvádzajú novšie 

práce, o čítanie čitateľa, ktorý pozná „texte-auteur“ („dvojité čítanie“), čiže 

získava status meta-čitateľa. „Dvojité čítanie“ znamená „autočítanie“, „čitateľ 

interaguje sám so sebou,“309 čo by malo viesť k odhaleniu významu. Takéto čí-

tanie by mohlo byť obdobou čítania hypertextov, kde čitateľ dielu porozumie 

až po viacerých čítaniach, eo ipso obdobou čítania experimentálnej literatúry 

vo všeobecnosti. 

Procedurálny model sa nesnaží o zobrazenie komunikačného procesu, kto-

rého elementmi by boli prvky už vytvorené, stabilné, ale sústredí sa na prvky 

v akte ich formovania, modelovania. Dôkazom toho je demonštrácia postupnos-

ti štádií tvorby textu (postup od mentálneho „texte-écrit“ k materiálnemu „tex-

te-auteur“), ako aj táto schéma aktualizujúca sa vo svojej protiľahlej forme (od 

„texte-à-voir“ k mentálnemu „texte-lu“), deklarovanie nevyhnutnosti ďalšej 

práce s textom po čítaní („meta-čítanie“, „dvojité čítanie“), a najmä prízvukova-

nie tvorby performatívneho znaku, jeho „diania sa“ ako dôsledku performativity 

306 Túto časť kódu mi na demonštráciu poskytol Andy Campbell.

307 CAMPBELL, Andy. Dreaming Methods [online]. „hypnotic language of chaos and symbols“. 

308 BOOTZ, Philippe. The Problematic of Form [online]; BOOTZ, Philippe – SZONIECKY, Samuel. 

Towards an Ontology of the fi eld of digital poetry [online]. „double reading”.

309 BOOTZ, Philippe. The Problematic of Form [online], „the reader interacts with himself”





digitálneho média. Bootz sa pri presadzovaní digitálnej udalosti310 vpisuje do 

tendencie súčasnej anglo-americkej humanistiky – performatívneho obratu. Podľa 

slov Ewy Domańskej,311 tento trend nie je v humanistike novou paradigmou, 

pramení z modernistickej literárno-umeleckej avangardy, no v dnešnej dobe 

sa stáva čoraz výraznejším. Ako tvrdí táto poľská bádateľka, „performatívny 

obrat treba spájať a vnímať spolu s tzv. obratom k činnosti, čiže mimoriadnym 

záujmom o problém činnosti (agency), a to nielen ľudí, ale aj neživých bytostí 

(napríklad vecí), obratom k materialite, teda obratom k veciam, ako aj napo-

div rýchlo sa vyvíjajúcim záujmom o posthumanizmus.”312 Pre výskumníkov 

„performatívnych štúdií” je integrálnym vzťah medzi skúmaním a tvorbou 

performatívov, čo dokumentuje aj skutočnosť, že mnohí z nich pôsobia ako 

teoretici a tiež ako umelci, čo je aj Bootzov prípad. 

Na základe performativity digitálneho média vzniká performatívny znak: 

performativita je v súvislosti so znakom obojsmerná – znak je pomocou perfor-

mativity tvorený, ale aj sám je performatívne činný, t. j. pomocou performati-

vity, ktorá sa deje ako spolupráca znaku a interaktivity čitateľa, dielo aktivuje 

(keby čitateľ neklikal na aktívne časti alebo nehýbal kurzorom po obrazovke, 

dielo sa neprezentuje). Závislosť digitálneho diela od performativity je teda 

zrejmá v každom elemente komunikačného modelu. Digitálna literatúra je 

nepochybne vpísaná do performatívneho obratu, resp. podľa ich rétoriky sa 

doň sústavne vpisuje. Avšak ako to ovplyvňuje materialitu digitálneho diela? 

Z hľadiska najnovších teoretických prístupov313 je materialita prítomná 

vo všetkých troch vrstvách digitálneho diela – v dátach, v kóde, v interfejse. 

Ako materiálne možno označiť jeho numerickú reprezentáciu, teda binárny 

kód uložený na harddisku, a aj performatívny znak, ktorý pozostáva zo zna-

kov programovacieho jazyka (počítač „sa k všetkým dátam – zahŕňajúc ob-

razy a zvuky – správa ako k textu, to znamená, ako k častiam kódovaných 

symbolov“314) a ich reprezentácie na obrazovke, pričom do procesu tvorby 

znaku vstupuje performativita digitálneho média. Rozdiel medzi týmito dvoma 

materialitami popisuje Matthew Kirschenbaum315 ako rozdiel medzi materia-

litou „forenznou“316 – dát na harddisku (v terminológii Manovicha numerická 

reprezentácia, podľa Kirschenbauma ide – ak použijeme dualitu proces-pro-

dukt – o produkt) a materialitou „formálnou“ – materialitou, ktorá vzniká ako 

dôsledok aktivity užívateľa (Manovichova modularita, a možno sem priradiť 

aj Bootzov pohľad na materialitu, Kirschenbaum túto materialitu vníma ako 

proces). Táto polarita, a vlastne aj celý komplex teórií o materialite digitálneho 

literárneho diela, je platný natoľko, nakoľko materiálne sú percipované znaky 

310 Por. ATTRIDGE, Derek. The Singularity of Literature. 
311 DOMAŃSKA, Ewa. “Zwrot performatyvny“ we współczesnej humanistyce, s. 52.

312 CIESIELSKA, Joanna. Stelesnenie slova čiže o novej zmluve medzi formou a obsahom, s. 109.

313 Napriek tomu, že súčasné tendencie v teórie digitálneho umenia sú naklonené skôr ma-

teriálnemu hľadisku, v niektorých prácach sa stále presadzuje virtualita reprezentácie kódu na ob-

razovke. Pre kritické stanovisko k virtualite mediálnej reprezentácie, pozri napr. KIRSCHENBAUM, 

Matthew. Mechanisms; HAYLES, Katherine, N. Writing Machines. 
314 CRAMER, Florian. Language, s. 171. „treats all data – including images and sounds – as textual, 

that is, as chunks of coded symbols.“

315 KIRSCHENBAUM, M. Mechanisms, s. 25-72.

316 pojem „forenzná materialita“ pochádza z angl. termínu „digital forensics”, čo sa používa 

v zmysle – aplikácia schválených vedeckých metód a techník na získanie dát z elektronických /digitál-

nych médií.





(číslice, písmená a znaky v kóde) a ich mediálna reprezentácia. Ako dokazujú 

existujúce výskumy a teoretické práce, materialitu digitálneho literárneho 

diela nemožno neuznať, pretože by sa tým poprela jeho ontológia. Súhlasne 

s prehlásením Lossa Pequeña Glaziera môžeme poznamenať, že „materialita 

je kľúčom k porozumeniu inovačných diel,”317 a interlúdium uzavrieť citátom:

Ak by sme sa videli iba cez interfejs,

nedokázali by sme oceniť to,

ako práve interfejs tvaruje náš zážitok.318 

317 GLAZIER, Loss Pequeño. Digital Poetics, s. 22. „materiality is key to understanding innovative 

practice”.

318 BOLTER, Jay, David – GROMALA, Diane. Windows and Mirrors, s. 9. „If we only look through the 

interface, we cannot appreciate the ways in which the interface itself shapes our experience.”





3. METAMEDIÁLNE IHRISKO 

. Metamedialita digitálnej fi kcie

Porovnávanie nových médií s tlačou, fotografi ou alebo televíziou nám nikdy 

neobjasní celý príbeh. Hoci z jedného uhla pohľadu skutočne ide o ďalší typ mé-

dia, ak sa na to pozrieme z iného uhla, ide jednoducho o istý typ počítačových 

dát, o niečo uložené v súboroch a databázach, získavané a triedené, spúšťané 

pomocou algoritmov a napísané na výstupnom zariadení. A je zrejmé, že dáta 

reprezentujú pixely, a že tým zariadením je výstupná obrazovka.319

Modularita programovateľného média spôsobuje, že počítač sa stal akýmsi 

metamédiom,320 obsahujúcim znaky iných médií (text, obraz, video a zvuk) v ich 

transkódovanej forme – v podobe binárneho kódu. „Grafi ka, text alebo zvuk 

sa jednoducho stávajú počítačovými dátami,“321 ktoré v procese vzájomného 

spojenia vytvárajú „bezšvový objekt, jednotnú geštalt.“322 Túto jednotu medzi 

numerickou reprezentáciou a vizuálnym a auditívnym zážitkom ako jednu z 

typických čŕt elektronického veku predpovedal už Marshall McLuhan: „V důsled-

ku toho pak elektronický věk obnovuje jednotu čísla s vizuální a sluchovou 

zkušeností, ať je to již dobré nebo ne.“323 McLuhan tvrdí, že digitálne médium 

„nerozšířilo funkci jen jedného smyslu, jak to udělala stará média“, ale, ako 

dodáva, oproti starým médiám „tvaruje celý náš centrální nervový systém.“324 

Podľa Marie-Laure Ryan325 vyplýva rozdiel medzi médiami zo sémantických, 

syntaktických a pragmatických aspektov. Pod sémantickým aspektom má Ryan 

na mysli druhy obsahov, ktoré možno vyvolať, pojem syntaktický aspekt podľa 

nej uvádza, ako sú tieto obsahy prezentované a pragmatický aspekt Ryan vníma 

ako prostriedok na označenie spôsobu, ako sú tieto obsahy percipované. Pre 

presnejší náhľad bude vhodné podať defi níciu pojmu „médium“. „Médium“ sa 

používa v dvoch významoch: 

1. „semiotická defi nícia“ – predstavuje médium ako materiálny alebo tech-

nický spôsob umeleckého vyjadrenia (text, obraz, zvuk, v širšom zmysle papier, 

bity atď.) 

319 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 48. „Comparing new media to print, pho-

tography, or television will never tell us the whole story. For although from one point of view new 

media is indeed another type of media, from another it is simply a particular type of computer data, 

something stored in fi les and databases, retrieved and sorted, run through algorithms and written 

to the output device. That the data represent pixels and that this device happens to be an output 

screen is beside the point.“

320 Pozri KAY, Alan – GOLDBERG, Adele. Personal Dynamic Media, s. 393-404. MANOVICH, Lev. 

New Media from Borges to HTML, s. 12-25.

321 GÁFRIK, Róbert. Lev Manovich: The Language of New Media, s. 125. 

322 GÁFRIK, Róbert. Lev Manovich: The Language of New Media, s. 126.

323 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, s. 109.

324 McLUHAN, Marshall. Člověk, media a elektronická kultura, s. 245.

325 RYAN, Marie-Laure. Media and Narrative, s. 290.





2. „defi nícia prenosu“ – predstavuje médium ako kanál alebo systém komuni-

kácie, spôsob šírenia informácie, teda ide o defi níciu v zmysle technologickom 

alebo v zmysle kultúrnych kanálov (kniha, TV, rádio, internet atď.)
 
326

V kontexte tejto kapitoly je potrebné upresniť, v dimenzii ktorej z defi nícií bu-

dem uvažovať. Pomôžem si preto tézou Wernera Wolfa,327 podľa ktorej sa médiá 

špecifi kujú primárne na základe svojich semiotických systémov a až sekundárne 

podľa svojich technických alebo inštitucionálnych kanálov. Wolfova téza zohráva 

pre skúmanie intermediality podstatnú rolu, pretože umožňuje rozlíšenie medzi 

médiami polysemiotickými (fi lm, digitálna fi kcia) a médiami monosemiotickými. 

Tvorbu digitálnej fi kcie ako polysemiotického média umožňuje multimediálny 

softvér počítača, pomocou ktorého je možné kombinovať znaky rôznych se-

miotických systémov do jedného výsledného diela. Podľa Richarda Lanhama 

digitalizácia poskytuje umelcom pracujúcim na multimediálnych dielach, alebo 

zdôrazňujúcim intermediálne vzťahy „nový spoločný základ, kvázi-matematickú 

ekvivalenciu”.328 Čiže umelci musia pri tvorbe pracovať s oboma, Manovichom 

defi novanými vrstvami – „počítačovou“ aj „kultúrnou“.329 Umelci v zásade pra-

cujú s „monológom“ „počítačovej vrstvy“, pre ktorú sa javia všetky semiotické 

systémy približne rovnako (z hľadiska využívania rovnakého sumára znakov), 

lebo sú zapísané vo forme kódu, ale na druhej strane musia na „kultúrnej vrstve“ 

vytvárať „dialóg“ medzi viacerými semiotickými systémami. Manovich vníma 

nové médiá (v rámci svojej typologizácie ôsmich kategórií, na ktoré sa pojem 

nové médiá vzťahuje330) ako premostenie medzi staršími a novšími kultúrny-

mi konvenciami reprezentácie dát, prístupu k nim a manipulácie s nimi. Pod 

staršími konvenciami má na mysli to, čo rozumieme pod tradičnými znako-

vými systémami našej kultúry („kultúrna vrstva“) a pod novými konvenciami 

myslí numerické dáta („počítačová vrstva“). Podľa jedného z Manovichových 

konceptov možno nové umenie považovať za novú avantgardu, ktorá sa už 

326 Porovnaj RYAN, Marie-Laure. Media and Narrative, s. 289. Autorka vychádza z defi nícií 

uvedených v New Oxford Dictionary 1991 a Merriam-Webster Online. Por. KŘÍŽ, Michal. Intermedi-
alita versus intertextualita – The immortal story Orsona Wellese, s. 54.

327 Pozri WOLF, Werner. Intermediality, s. 252-256.

328 LANHAM, Richard. The Electronic Word, s. 11. „a new common ground, a quasi-mathematical 

equivalency”. 

329 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 46. „cultural layer“, „computer layer“.

330 Manovich uvádza osem kategórií, na ktoré sa pojem nové médiá vzťahuje: 1. Nové médiá 

verzus kyberkultúra (New Media versus Cyberculture), 2. Nové médiá ako počítačová technológia 

použitá ako platforma distribúcie (New Media as Computer Technology Used as a Distribution 

Platform), 3. Nové médiá ako digitálne dáta riadené softvérom (New Media as Digital Data Con-

trolled by Software), 4. Nové mediá ako mix medzi existujúcimi kultúrnymi konvenciami a konven-

ciami softvéru (New Media as the Mix Between Existing Cultural Conventions and the Conventions 

of Software), 5. Nové médiá ako estetika, čo sprevádza rané štádium vštetkých nových moderných 

médií a komunikačnej tech nológie (New Media as the Aesthetics that Accompanies the Early Stage 

of Every New Modern Media and Communication Technology), 6. Nové médiá ako rýchlejšia real-

izácia algoritmov, predtým vykonávaných manuálne alebo pomocou iných technológií (New Media 

as Faster Execution of Algorithms Previously Executed Manually or through Other Technologies), 7. 

Nové médiá ako kódovanie modernistickej avant-gardy; nové médiá ako metamédiá (New Media as 

the Encoding of Modernist Avant-Garde; New Media as Metamedia), 8. Nové médiá ako paralelné 

vyjadrenie podobných myšlienok v povojnovom umení a modernom programovaní (New Media as 

Parallel Articulation of Similar Ideas in Post-WWII Art and Modern Computing). Pozri MANOVICH, 

Lev. New Media from Borges to HTML, s. 12-25.





vehementne neusiluje o vnímanie a reprezentáciu sveta novým, invenčným 

spôsobom (princíp avantgardy), ale skôr jej ide o „využitie už nazhromaždených 

médií novým spôsobom“.331 V rámci tohto konceptu Manovich vníma nové 

médiá ako „postmédiá“ alebo „metamédiá“, využívajúce staré médiá ako svoj 

primárny materiál. Oproti dôrazu na produkciu materiálu a tvorbu nových 

foriem, typických pre avantgardu, súčasnú „metamediálnu spoločnosť“332 podľa 

neho defi nuje skôr hľadanie nových prístupov k spracúvaniu už existujúceho 

mediálneho obsahu. Pri tomto uhle pohľadu je potrebné podčiarknuť, že di-

gitálne literárne dielo ako metamédium remediuje333 tradičné médiá z dvoch 

hľadísk – buď preberaním ich obsahu (a teda samozrejme aj ich semiotického 

systému) alebo iba využívaním ich semiotického systému. Pre skúmanie on-

tológie digitálnych diel je preto nevyhnutné rozlišovať medzi tými, ktoré sú 

vytvorené priamo pomocou počítača (počítač je nástroj tvorby334) a tými, ktoré 

sú doň prenesené (tzv. intermediálna transpozícia) a niekedy pomocou neho 

aj transformované. V druhom prípade môže dochádzať k dvom rôznym situ-

áciám – buď ide o transkódovanie jednej alebo viacerých, prípadne všetkých 

semiotických zložiek z analógového formátu do digitálneho formátu v počítači, 

alebo ide o prepis z jedného digitálneho formátu do iného. Zatiaľ čo pri situácii 

prenosu dát medzi rôznymi médiami, ale pritom uchovaním rovnakého formá-

tu, ostáva podstata zápisu diela nezmenená, pri transkódovaní dochádza k jej 

zmene – dielo sa zdigitalizuje. Semiotické prvky vytvorené v analógovom médiu 

si síce v digitálnej podobe uchovajú svoju „štruktúrnu organizáciu, ktorá dáva 

užívateľom zmysel – zobrazenia predstavujú rozpoznateľné objekty; textové 

súbory pozostávajú z gramatických viet; virtuálne priestory spadajú do známeho 

karteziánskeho súradnicového systému atď,“335 ale zmení sa ich materiálna pod-

stata. Jednotlivé prvky diela, ktoré vzniklo pomocou „metamédia“ (či primárne 

alebo sekundárne) na jednej strane prináležia tradícii (z hľadiska kontinuity, 

ale aj náležitých zmien) toho média, do semiotického systému ktorého možno 

pričleniť ich štruktúrnu organizáciu; na druhej strane z hľadiska materiality 

patria do „kozmogónie, vlastnej počítaču.“336 Uvedomenie si dôsledkov tejto 

počítačovej „hybridnej“ povahy vyústilo u Manovicha do propozície nazerať 

programovateľné médiá z dvoch perspektív – z perspektívy mediálnej teórie 

331 MANOVICH, Lev. New Media from Borges to HTML, s. 23. „using in new ways previously ac-

cumulated media“. Manovich tu cituje svoj starší článok Avant-Garde as Software. 

332 MANOVICH, Lev. Avant-garde as Software [online]. „meta-media society”.

333 Ryan podrobne vymenúva deväť možných výkladov remediácie vo všeobecnosti, aplikovateľné 

na všetky typy médií: 1. „Medická“ remediácia: vynález média na prekonanie limitov iného média, 2. 

Zmena v technologickej podpore typov dát, 3. McLuhanovská formula, že obsahom jedného média 

je vždy iné médium, 4. Prevzatie sociálnej funkcie jedného média iným, 5. Reprezentácia jedného 

média v inom pomocou mechanických alebo deskriptívnych prostriedkov, 6. Médium imitujúce tech-

niky iného média, 7. Absorpcia techník nového média starým médiom, 8. Vsadenie jedného média 

do iného, 9. Transpozícia jedného média do iného. Pozri RYAN, Marie-Laure. Introduction, s. 32–33.

334 Počítač je nástrojom tvorby aj tých diel, ktoré sa neskôr ako digitálne neprejavujú (na písanie 

tlačených textov sa najskôr využíva počítač a až potom sa vytlačia, mnohé druhy grafi ckého a vizuál-

neho umenia sa najprv načrtnú na počítači, fi lmové efekty ako aj ďalšie aspekty fi lmovej tvorby sú 

navrhované na počítači, hudba hraná naživo je niekedy komponovaná v softvéri počítača atď.).

335 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 45. „structural organization that makes sense 

to its human users – images feature recognizable objects; text fi les consist of grammatical sentenc-

es; virtual spaces are defi ned along the familiar Cartesian coordinate system; and so on“.

336 MANOVICH, Lev. The Language of New Media, s. 46. „computer´s own cosmogony”.





(na základe tejto tendencie možno podľa neho poňať predovšetkým interfejs 

média) a z perspektívy softvérovej teórie (táto tendencia odhaľuje logiku média). 

Keďže v interlúdiu som zaujala perspektívu „materiality“ (zaoberala som 

sa najmä materiálnou podstatou digitálneho diela), v tejto kapitole by som 

sa chcela zamerať na reprezentáciu „podpovrchovej“ stránky diela, teda na 

digitálne dielo zobrazené na interfejse a na jeho recepciu.

Podľa Paula Taylora a Jana Ll Harrisa, médiá ľudské vedomie neovplyvňujú 

priamo, ale skôr „pomocou zvykov a postojov získaných používaním artefaktov/

systémov, pomocou svojej manipulácie s komunikačnými symbolmi a pomo-

cou svojho priameho styku s ľudským senzóriom majú ešte intímnejší vzťah 

s psyché svojich poslucháčov a divákov.“337 Vplyv digitálneho diela na čitateľa 

je popri iných aspektoch determinovaný aj pôsobením intermediálnych relácií 

jednotlivých semiotických prvkov. Petr Szczepanik vymedzuje intermedialitu 

zo skupiny ostatných foriem medialít, narábajúcich s viacerými semiotickými 

systémami, avšak nie na princípe nejakého prepisovania do jednotlivých sys-

témov (princíp ekfrázy), ale s ohľadom na dynamickú, mäkkú hranicu obrazov 

aj v zmysle hranice textu, obrazu a zvuku:

„Intermedialita se liší od jiných typů vztahů mezi médii tím, že vytváří 

nedělitelné fúze – na rozdíl od síťové propojenosti (hypermédia), přenosů 

(transmedialita), juxtapozic (multimédia) či kombinací (mixed-media). Inter-

mediální formy nejsou bezproblémovým součtem či sousedstvím cizorodých 

prvků, nýbrž výsledkem jejich hluboké transformace. V intermedialitě nejde 

o hranice mezi obrazy, ale o obrazy těchto hranic.”338 

Tieto vzájomné interakcie viacerých semiotických systémov sa popri svojej 

funkcii vytvárania multisenzorického estetického zážitku, ktorý čitateľ vníma 

pri kombinovanom zapojení zmyslov, stávajú aj čitateľským „princípom kon-

štruovania predstavovaného sveta.“339 Podľa Ryan majú jednotlivé semiotické 

systémy vhodnejšiu predispozíciu na vyvolanie istých významov než iné sys-

témy. Autorka tvrdí, že „existujú významy, ktoré sa dajú ľahšie evokovať pros-

tredníctvom obrázkov, zvukov alebo gestami než pomocou jazyka, a hoci tieto 

významy možno nedokážu vytvoriť sebestačné svety v rozprávaní bez pomoci 

iných typov znakov, rozširujú našu schopnosť imaginácie týchto svetov.“340

Čítanie digitálnych literárnych diel je postavené na komplexnom vnímaní 

multisemiotického a multisenzorického systému, ktorý je prostriedkom pred-

stavenia fi ktívneho sveta. Predstavenie fi ktívneho sveta v týchto dielach nie 

je iba doménou textu, ale uskutočňuje sa v kombinácii všetkých prítomných 

znakov. Podľa Anne Mangen „to, či niečo je fi ktívne alebo nie, nie je záležitosťou 

337 TAYLOR, Paul A. – HARRIS, Jan Ll. Digital Matters, s. 12. „through habits and attitudes ab-

sorbed from the use of artefacts/systems, media have, through their manipulation of communica-

tive symbols and through their direct interface with the human sensorium, an even more intimate 

relationship with the psyches of their listeners and viewers.”

338 SZCZEPANIK, Petr. Intermedialita [online].

339 SUWARA, B. Salve hypertext, vale hypertext, s. 34.

340 RYAN, Marie-Laure. Media and Narrative, s. 292. „There are, quite simply, meanings that are 

better evoked through pictures, sounds, or gestures than through language, and while these mean-

ings may be unable to create self-suffi  cent narrative worlds without assistance from other types of 

signs, they expand our ability to imagine these worlds.“





jedného média, ale vzťahuje sa v rovnakom rozsahu na obrázky, pohyblivé 

obrázky ako aj na text.“341 V súlade s propozíciou mediálneho vedca Gavriela 

Salomona o rozdielnosti semiotických obsahov rôznych médií (napr. fakt, že 

kniha sa najčastejšie spája s textom, na obraze sa nachádzajú vizuálne objekty 

atď.), možno tvrdiť, že daný rozdiel je „dôsledkom symbolického systému, 

ktorý každé médium používa, a nie je niečím, čo by bolo médiu vlastným. Typy 

obsahov sú závislé od médií, ale nie sú ich určujúcimi atribútmi.”342 Podľa Sa-

lomonovho tvrdenia možno konštatovať, že digitálne literárne dielo využíva 

simultánne viacero symbolických systémov. Profesorka rétoriky a komuniká-

cie Catherine Kaha Waite píše, že digitálna literatúra poskytuje priestor pre 

kombinované vyjadrenie: „V záplave obrazu, zvuku a pohybu je pozorovateľ 

pohrúžený do kinestetického procesu, ktorý prepája pohľad a zvuk.”343 Takéto 

multisemiotické dielo poskytuje čitateľovi audiovizuálny zážitok, ktorý by sa 

v niektorých ohľadoch mohol podobať na zážitok, ktorý človek dosahuje aj pri 

iných „‚multimédiách‘, alebo presnejšie ‚multikanálových‘ médiách“344 či inak 

povedané „zložených médiách“345 ako napr. fi lm, video, televízia. Avšak typickou 

črtou digitálnych literárnych diel, ktorá ich vymedzuje zo skupiny ostatných 

zložených médií, je „modalita hmatového zmyslu“346 pri akte čítania – popri 

zahrnutí aktivít mysle ide aj o zapojenie tela, ktoré presahuje „akty manipulo-

vanej navigácie”.347 Požiadavka fyzickej a ergonomickej interakcie čitateľa s po-

čítačom odlišuje digitálne literárne diela nielen od ostatných médií pracujúcich 

s audiovizuálnou zložkou, ale je aj rozšírením tradičného prístupu k čítaniu, 

podľa ktorého je čítanie spoznávaním diela na základe prechádzania textu očami 

a následného uvedomovania si sémantického obsahu výpovede. Digitálne fi kcie 

postulujú aplikáciu tzv. „multisenzorického čítania“, ktoré si všimla Maribeth 

Back, výskumníčka zaoberajúca sa zvukom a zvuková dizajnérka. Back hovorí, 

že spôsob čítania neexistuje v izolácii od stavu spoločnosti, nie je nezávislý od 

možností spoločnosti alebo jej stavu rozvoja a technologických možností.348 

341 MANGEN, Anne. New narrative pleasures? [online], s. 66. „whether something is fi ctional or 

not, is not a matter confi ned to any one medium, but applies equally extensively to still and moving 

images, as to verbal text.”

342 SALOMON, Gavriel. Interaction of Media, Cognition, and Learning , s. 24. „the result of the 

symbol systems each medium makes use of, not anything inherent in the medium. Types of content 

are correlates of media but not defi ning attributes of media.” 

343 WAITE, C. Kaha. Mediation and the Communication Matrix, Digital Formations, s. 154-155. 

„Awash with image, sound, and motion, the viewer is absorbed in a kinesthetic process that links 

sight and sound.”

344 Pozri RYAN, Marie-Laure. Media and Narrative, s. 291. „‘multimedia’, or more properly ‘multi-

channel’ media”.

345 Pozri WOLF, Werner. Intermediality, s. 253. „‘composite media‘“

346 Mangen defi nuje modalitu hmatového zmyslu („haptic sense modality”) ako prieskumnícke 

vnímanie prostredia pomocou hmatu . Vzhľadom na digitálne fi kcie hovorí o modalite hmatového 

zmyslu pomocou využívania prstov a rúk. MANGEN, Anne. New narrative pleasures? [online], s. 151. 

347 Pod pojmom „akty manipulovanej navigácie” („acts of manipulated navigation”) rozumie 

Gary Frost hmatovú interakciu čitateľa s tlačenou knihou. Tieto akty pri lineárnom čítaní zahŕňajú 

pohyb obracania stránok knihy postupne spredu dozadu a dotyk čitateľa s väzbou. Pozri FROST, 

Gary. Haptics and Habitats of Reading [online]. 

348 Anne Mangen, odvolávajúca sa na výsledky rôznych existujúcich výskumov autorov ako 

Michael Heim, Don Ihde, Walter Ong, C. Kaha Waite, Mark J. P. Wolf, a iných tvrdí, že majú nové 

komunikačné technológie veľký vplyv na ľudské percepčné, kognitívne a komunikačné spôsoby 

a návyky. Pozri MANGEN, Anne. New narrative pleasures? [online], s. 152.





Súčasný trend previazanosti textu s inými formami znakov sa teda podľa nej 

musí prejavovať aj na metóde čítania:

„Spôsoby nášho čítania sa neustále prispôsobujú akýmkoľvek technologickým 

alebo spoločenským zmenám, ktoré sa udejú. V dnešnej dobe zážitok z číta-

nia presahuje knihu, počítačovú obrazovku a smeruje k svetu okolo nás. Text 

sprevádza – alebo presnejšie, obsahuje – obraz, zvuk, a fyzická forma, pričom 

niektoré alebo všetky môžu byť dynamické alebo interaktívne. V takom svete 

umožňuje multisenzorické čítanie širšie pokryť možnosti ľudskej mysle tým, že 

dávajú význam na mnohých úrovniach a pomocou niekoľkých zmyslových dráh 

naraz. Vhodne napísané multisenzorické texty nebojujú s písaným textom ani 

ho nenahrádzajú, ale obohacujú čítanie tým, že písaný text dopĺňajú o efektívnu 

sémantickú podporu pomocou mnohých modalít. Inovácie v spôsobe súčasného 

čítania zahŕňajú používanie prostriedkov, ktoré pri čítaní umožňujú nové reakcie 

a interakcie a zároveň využívajú rôzne senzorické modality.“349

O charakteristikách zážitku pri čítaní digitálnych diel sa písalo v mnohých 

teoretických prácach350 a boli predmetom výskumu viacerých empirických 

štúdií.351 Tieto práce sú zamerané predovšetkým na tie aspekty čítania hy-

pertextových a kybertextových diel (interaktívna participácia, nekoherentná 

multilineárna štruktúra, fragmentarita atď), ktoré vyplývajú z ich špecifi ckého 

postavenia v rámci ostatnej literatúry a taktiež sa sústreďujú na efekty týchto 

aspektov na čitateľa. Pozornosť sa väčšinou špecifi cky nevenuje ich metame-

diálnemu charakteru, a ak áno, tak iba okrajovo. Ak sa chcem bližšie pozrieť 

na polysemiotické digitálne diela implementujúce komplex jednotlivých se-

miotických zložiek, premisa o multisenzorickom čítaní352 sa javí ako vhodný 

kľúč. Back nevníma čítanie iba ako proces prináležiaci textualite, ale používa 

349 BACK, Maribeth. The Reading Senses, s. 158. „The ways we read continually adapt to whatever 

technological or social changes come along. Now, the reading experience extends beyond the book, 

beyond the computer screen, and into the world around us. Text is accompanied by – or perhaps 

more accurately, includes – image, sound, and physical form, any or all of which might be dynamic 

or interactive. In such a world multisensory reading can allow greater bandwidth into the human 

mind, providing meaning on multiple levels and through several sensory pathways at once. Rather 

than competing with or replacing written text, carefully authored multisensory texts enrich reading 

by complementing written text with eff ective semantic support in multiple modalities. Innovations 

in the way we now read include the use of reading devices designed for new behaviors and interac-

tions as well as multiple sensory modalities.“

350 Pozri napr. MOULTHROP, Stuart. Beyond the Electronic Book; MOULTHROP, Stuart – KAPLAN, 

Nancy. Where No Mind Has Gone Before; SNYDER, Ilana. Hypertext: the electronic labyrinth; GAGGI, 

Silvio. From Text to Hypertext; WALKER, Jill. Piecing Together and Tearing Apart [online]; RAU, Anja. 

How To Appreciate Hyperfi ction [online]; DOUGLAS, Jane Yellowlees. The End of Books – Or Books 
without End?; DOUGLAS, Jane Yellowlees – HARGADON, Andrew. The Pleasure of Immersion and 
Engagement Schemas, Scripts, and the Fifth Business [online]; RYAN, Marie-Laure. Narrative as Virtual 
Reality; GARDNER, Colin. Meta-Interpretation and Hypertext Fiction; GUNDER, Anna. Hyperworks on 
digital literature and computer games; MIALL, David., S. Reading Hypertexttheoretical Ambitions and 
Empirical Studies [online]; LANDOW, George. P. Hypertext 3.0; WHITE, Andy. Understanding hypertext 
cognition; GÁFRIK, Róbert. K čítaniu a estetike digitálnej literatúry, s. 84-89.

351 Pozri napr. MIALL, David S. – DOBSON, Teresa. Reading hypertext and the experience of litera-
ture; TAN, Ed – DEV, Sarita. Bypassing the Author. Two Examples of Reading Interactive Stories, s. 289-

313; POPE, James. A Future for Hypertext Fiction, s. 447-465.

352 S termínom „čítanie“ narábame súhlasne s Back aj my v širšom zmysle, presahujúcom čistú 

textualitu skôr smerom k vnímaniu multisenzorického komplexu diela s textovým obsahom. 





ho v širšom význame353 – „čítanie ako interpretácia komplexných znakových 

súborov vložených v zmysluplných štruktúrach, v priebehu kombinácie zmys-

lových modalít.“354 Podľa autorky je čítanie v prostredí digitálnych médií tou 

hlavnou recepčnou aktivitou. Nejde tu teda o privilegovanie textu nad inými 

médiami, ale o zrovnoprávnenie semiotických systémov.355 Aby sa digitálne 

dielo stalo – ako Back píše – dynamickým, aby sa „dialo“, musí čitateľ vykonať 

interakčné aktivity určené autorom v procese tvorby diela, ktoré odhaľujú 

dynamiku jeho znakov. Táto dynamika môže byť buď naznačená (linky) alebo 

môže ísť o odhalenie (niekedy aj na prekvapenie čitateľa) nejakého znaku 

prostredníctvom pohybu kurzora, o tzv. latentnú dynamiku.356 Mangen hovorí 

o dvoch aspektoch, ktoré dynamické digitálne diela vymaňujú zo skupiny po-

hyblivých médií – možnosť využitia latentnej dynamiky a možnosť čitateľovej 

interferencie s dielom na jej reguláciu. Oscilovanie medzi viditeľnou a latentnou 

dynamikou prostredníctvom zásahov čitateľa odlišuje interaktívne digitálne 

diela od iných médií, narábajúcich s pohyblivými znakmi (napr. fi lm, video), 

pretože ich dynamika je pozorovateľná. Ako sa dynamika zviditeľnila (buď 

zámerne alebo omylom), tak sa môže aj vrátiť do svojho pôvodného stavu. 

Hayles357 na základe vzájomnej prepojenosti dráh medzi počítačom a užívate-

ľom, digitálne dielo prirovnáva k tancu medzi umelou a ľudskou inteligenci-

ou, medzi strojovými a prirodzenými jazykmi. Podľa Hayles358 tento „tanec“ 

nemá svoju stálu existenciu – ani v počítači ani v sieti nemá takú formu, akú 

nadobúda na obrazovke. Ryan sa vyjadruje obdobne keď hovorí, že digitálne 

médiá „nepremietajú statický text; ony nás situujú dovnútra systému, ktorý 

stále produkuje dynamický objekt.“359 Multimediálny umelec Talan Memmott360 

čitateľskú interakciu metaforicky paralelizuje s hraním na hudobný nástroj, 

čo ho vedie k myšlienke, že užívateľ akoby hral na digitálne dielo. Digitálne 

353 O čítaní v širšom význame hovorí napríklad aj Nick Montfort vo svojej doktorandskej práci 

Interfacing with Computer Narratives. Montfort píše, že čitateľ musí „interne čítať“ pri prepájaní 

naratívnych obrazov. Táto aktivita sa podľa neho podobá na neverbálne „čítanie“ pri pozeraní sa na 

obrázkovú knihu alebo naratívnu sériu fotografi í. Pozri MONTFORT, Nick. Interfacing with Comput-

er Narratives [online]. Príkladom čítania príbehu pozostávajúceho z kombinácie obrazu a textu je aj 

komiks. Pre viac o čítaní komiksu pozri napr. COHN, Neil. Navigating Comics[online]; EISNER, Will. 

Comics and Sequential Art ; EISNER, Will. Graphic Storytelling and Visual Narrative; McCLOUD, Scott. 

Jak rozumět komiksu; HARVEY, Robert, C. The Art of the Comic Book; ROGER, Sabin. Comics, Comix & 
Graphic Novels; SPIEGELMANN, Art. Comics, Essays, Graphics and Scraps; EWERT, Jeanne C. Comics 
and Graphic Novel; WOLF, Werner. Pictorial Narrativity.
354 BACK, Maribeth. The Reading Senses, s. 160. „reading in the sense of interpretation of complex 

symbol sets embedded in meaningful structures, within a combination of sensory modalities.”

355 Vzťah medzi semiotickými systémami v polysemiotickom diele bol predmetom teoretického 

uvažovania aj francúzskeho mysliteľa Rolanda Barthesa. Barthes uvažuje v eseji Rhetoric of the Image 

o vzťahu medzi textom a obrazom. Barthes hovorí o dvoch druhoch vzťahov – o tzv. „ukotvení” – 

ktoré sa prejavuje ako privilegovanie textu nad obrazom a o tzv. „relé“ – ktorým označuje vzájomné 

podporovanie sa a sémantické doplňovanie sa textu a obrazu v diele. Bartesova esej predstavuje 

rané uvažovanie o vzťahu semiotických systémov v intermediálnom diele. Pre naše uvažovanie však 

nie je veľmi relevantná, pretože ju nemožno dôsledne aplikovať na digitálne diela. Barthes sa v eseji 

zaoberá predovšetkým vzťahom obrazu a textu v tlačenom médiu a nie v digitálnom, čiže sa zaoberá 

iba „kultúrnou vrstvou“. Pozri BARTHES, Roland. Rhetoric of the Image, s. 32-51. Pozri aj KLINKEN-

BERG, Jean-Marie. Vzťah medzi textom a obrazom, s. 6.

356 Pozri MANGEN, Anne. New narrative pleasures? [online], s. 193.

357 HAYLES, N. Katherine. The Time of Digital Poetry, s. 181-209.

358 HAYLES, N. Katherine. Translating Media, s. 263-290.

359 RYAN, Marie-Laura. Digital Media, s. 329-330. „do not simply place us in front of a static text; 

they situate us inside a system that continually produces a dynamic object.”

360 MEMMOTT, Talan. Beyond Taxonomy, s. 293 – 306.





dielo by sa dalo považovať za intermediálny nástroj, ktorého význam sa rea-

lizuje v čitateľovej hre naň. Ovládanie nástroja – digitálneho diela – znamená 

pre čitateľa zoznámenie sa so stratégiami danej aplikácie a na základe nich 

vytvorenie vlastnej stratégie čítania, heuristickej metódy, pomocou ktorej 

dokáže objaviť významovú rovinu diela. Pri týchto dielach je často ťažké nájsť 

organizačný princíp, podľa ktorého by sa dali zoradiť jednotlivé naratívne 

fragmenty. Navyše, jeho multimedialita spôsobuje, že čitateľ sa musí zorien-

tovať aj v organizačnom princípe a reláciách semiotických preskupovaní. Ak by 

sa tento aspekt vnímal podľa terminológie výskumníčky umenia digitálnych 

médií Melanie Swalwell, dalo by sa hovoriť o „multimediálnej senzibilite“.361 

Význam diela sprostredkúva „rezonancia a harmónia medzi znakmi a zna-

kovými systémami“,362 existujúcimi mise-en-écran (na obrazovke), ku ktorých 

zmyslovým stimulom sa čitateľ (najčastejšie) dostáva prostredníctvom svojej 

interakcie s dielom. Čitateľova interakcia s touto multimediálnou udalosťou 

ju rôznym spôsobom modifi kuje a tiež ovplyvňuje jej vývin, môže meniť prie-

beh performancie. Pri percepcii digitálneho multimediálneho diela sa čitateľ 

musí vysporiadať s rozličnými stimulmi, pričom existuje viacero teoretických 

prístupov363 k vnímaniu takéhoto diela. Podľa amerického tanečníka a chore-

ografa Mercea Cunninghama sa divák sám rozhodne, ako bude performanciu 

vnímať, pričom, podľa teoretika umenia Rogera Copelanda, môže svoj modus 

prístupu k dielu meniť aj počas jeho diania.364 V prípade, že sa každý element 

diela dožaduje pozornosti v rovnakej miere, Copeland tvrdí, že človek sa buď 

rozhodne jeden element postaviť do pozadia, aby sa mohol zamerať na iný, alebo 

sa simultánne zameriava na viacero fenoménov, čo experimentálny hudobník 

John Cage označuje ako tzv. „polypozornosť“.365 Tieto teoretické prístupy nie 

sú obmedzené iba na analógovú formu (hoci vznikli ako prístup k nedigitálnym 

dielam); ako tvrdí Swalwell,366 tento koncept je tým, že ho využívajú umelci 

v digitálnej sfére (aj samotný Cunningham), relevantný aj pre digitálne multi-

médiá. Semiotické systémy v digitálnych dielach majú často zdanlivo ďaleko od 

vzbudzovania predstavy harmonického prepájania, či dokonalého dopĺňania, 

nehovoriac o prítomnosti identického významu, resp. jeho evokácie u čitateľa. 

Čitateľova cesta hľadania významu prechádza úsekmi „križovatiek a medzier“367 

medzi znakmi, pričom relácie medzi jednotlivými medialitami ostávajú často 

fl exibilné. Tieto fl exibilné vzťahy medzi medialitami majú za následok čitate-

ľovu voľnosť interpretácie, ktorá môže/nemusí byť zámerom pri tvorbe diela. 

Uvoľnenosť vzťahov medzi znakovými systémami vytvára príležitosť pre hru. 

Hru prislúchajúcu jednak čitateľovi (vytvorenie podmienok pre jeho hravý, 

kreatívny prístup nielen pri interakcii s dielom na fyzickej úrovni – klikanie, 

posúvanie myšou, ale aj na kognitívnej úrovni – analýza, interpretácia) a jednak 

361 SWALWELL, Melanie. New/Inter/Media, s. 51. „multimedia sensibility.”

362 MEMMOTT, Talan. Beyond Taxonomy, s. 304. „resonance or harmonics between signs and 

sign regimes”.

363 Roger Copeland píše o dielach Cagea/Cunninghama – o multimediálnych performanciách, 

v ktorých sú jednotlivé, na pohľad (počutie) navzájom nesúvislé elementy prezentované simultánne. 

364 Pozri SWALWELL, Melanie. New/Inter/Media, s. 50-51. 

365 PRESTON-DUNLOP, Valerie. Dance Words, s. 555. „polyattentiveness”

366 SWALWELL, Melanie. New/Inter/Media, s. 51-52.

367 SWALWELL, Melanie. New/Inter/Media, s. 52. „intersection of, and interstices between”





autorovi. Autor má k dispozícii možnosť hravého prepájania variability znakov 

(a teda aj motívov). Možnosti voľného radenia, prepájania znakov, využívanie 

príležitostí na zobrazenie asociácií pomocou  multimediálnej reprezentácie 

nútia, ako píše multimediálny umelec Paul Hertz „experimentovať a vytvárať 

nové kontexty a ikonografi e.“368 Uvedené princípy výstavby umeleckého diela 

sa spoločne stávajú nástrojmi, podľa Hertzovej terminológie, akéhosi „meta-

jazyka krosmodálnej kompozície.“369 Digitálne dielo by sme mohli prirovnať 

k invenčnému, progresívnemu a dynamickému ihrisku, na ktorom platia prin-

cípy, ktoré vyslovila bádateľka Janette Hughes: multimodalita, kolektivita370, 

zdieľanie, nejednoznačnosť významu a hravosť.371

368 HERTZ, Paul. Synesthetic Art, s. 404. „to experiment and create new contexts and iconogra-

phies“

369 HERTZ, Paul. Synesthetic Art, s. 404. „metalanguage of cross-modal composition“.

370 Platí v prípade, že sa na tvorbe diela podieľa viacero participantov.

371 HUGHES, Janette. The ‘screen-size‘ art, s. 148-164.





.  Ihrisko s menom Playground

Ako dážď, hudba v tejto sieti nie je iba niečím, o čom sa rozpráva, 

ale niečím, o čom sa rozpráva, pretože ono samo „rozpráva“ 

v tom najširšom zmysle. 

Hudba ako dážď – dážď ako hudba – chlácholivo bubnuje 

alebo hrozivo udiera na okno, 

a pokračuje až donekonečna.372

Kliknem na prostrednú priečku s názvom Playground na dynamickom, trhavo 

mihotavom grafi ckom zobrazení regálu. Regál predstavuje kolekciu digitál-

nych diel Book of Waste vytvorených pomocou programu Flash. Jej autor 

Andy Campbell sa vyjadruje, že ide o „nezvyčajne napísanú fi kciu s prvka-

mi hypertextu, obmedzenou interaktivitou, a obsahujúcou multimediálne 

pozadia vrátane video-slučiek”373 a dodáva, že projekt vznikol z viacerých 

rukopisov, ktoré považoval za „stratu času”. Po otvorení fi kcie Playground 

sa na scéne zobrazí okno a prostredia, ku ktorým predstavuje styčnú plo-

chu – prostredie vonku (cez zapršané okno vidno kontúry domu) a vnútri 

(na vnútornej strane okna sa dvíha a vlní sa dym z cigarety). Za zvukového 

sprievodu dažďa, presnejšie povedané bubnovania dopadajúcich dažďových 

kvapiek na okno sa dočítam:

Prišiel som a sedel som chvíľku s opatrovateľkou. Opatrovateľka mi nikdy nič ne-

povedala, ale nechala ma sedieť vo svojej izbe, pokiaľ umývala a upratovala.  V jej 

izbe bolo plno vecí, ktoré som pokojne mohol zdvihnúť a hrať sa s nimi, ale nikdy 

som sa ničoho nedotkol. Veľa som sa na veci pozeral a niekedy aj rozmýšľal, čo 

za veci to vlastne sú, ale nikdy som nič nepovedal.374

372 KRAMER, Lawrence. Signs Taken for Wonders, s. 41. „Like the rain, music within this network 

is not only something spoken of but something spoken of because it, too, comes to ‘speak’ in the 

largest sense of the term. Music, like the rain – the rain, like music – patters reassuringly or rattles 

threateningly at the windowpane, and so on ad infi nitum.”

373 CAMPBELL, Andy. Book of Waste: Production notes [online]. „unusually written fi ction with 

elements of hypertext and limited interactivity, as well as multimedia backgrounds including video 

loops”

374 CAMPBELL, Andy. Playground [online] „I went and sat with the nurse for a while. The nurse 

never said anything to me but let me sit in her room whilst she washed and tidied up. There were 

loads of things in the nurse´s room that I could have happily picked up and played with but I never 

touched anything. I looked at stuff  a lot and sometimes wondered what things were, but I never 

actually spoke.“





Dielo Playground vzniklo v programe Flash, z čoho vyplýva (tak ako aj pri tvorbe 

v iných softvérových programoch na tvorbu intermediálnych digitálnych diel), 

že všetky prítomné znaky sú vo svojej podstate – ako časti kódu – formálne 

zjednotené, postavené v rámci kódového formátu diela („počítačová vrstva“) na 

rovnakú úroveň. Ak sa dielo nahliadne z perspektívy „kultúrnej vrstvy,“375 teda 

tak, ako dielo vníma čitateľ – možno hovoriť o viacerých odlišných semiotických 

systémoch, ktorých spoločná interakcia predstavuje danú fi kciu. Kognitivista 

David Herman hovorí, že „hoci rozprávania v odlišných médiách využívajú 

spoločný súbor princípov naratívneho dizajnu, využívajú ich v rozdielnych 

mediálne-špecifi ckých spôsoboch, alebo inak povedané, v istej škále spôsobov 

odvíjajúcich sa od vlastností každého média.“376 Autorov výber softvérového 

programu predurčuje alebo je predurčený výberom medialít tvoriacich fi kciu – 

podľa toho, z ktorej strany sa na situáciu nazerá, resp. podľa toho, ktorý z fak-

torov stál na ktorej strane kauzálneho vzťahu. Súhlasne s literárnou vedkyňou 

Marjorie Perloff  sa dá povedať, že „umelec alebo básnik používa isté médium nie 

preto, že je „lepšie“ ako iné, ale preto, že sa preňho javí ako najvhodnejšie.“377 

375 Pri dielach vytvorených v programe Flash sa čitateľ nedopracuje ku kódu, ako je to pri HTML 

dokumentoch, kde sa ku kódu dostane vtedy keď sa pozrie na „page source“. V dielach vytvorených 

pomocou programu Flash sa ani nedá hovoriť o „obrazovkách“, pretože zobrazený kód nenaznačuje 

zmenu.

376 HERMAN, David. Toward a Transmedial Narratology, s. 51. „although narratives in diff erent 

media exploit a common stock of narrative design principles, they exploit them in diff erent, media-

specifi c ways, or rather, in a certain range of ways determined by the properties of each medium.”

377 PERLOFF, Marjorie. Screening the Page/Paging the Screen, s. 160. „the artist or poet uses a par-

ticular medium not because it is “better” than others but because it seems most relevant at his or 

her moment.”

Screenshot z diela Playground





Počítač ako metamédium má schopnosť spájať v sebe vlastnosti iných médií 

a prepísať ich do svojho formátu. Z toho vyplýva, že pri uvažovaní o mediálnej 

špecifi ckosti digitálnych diel je potrebné vnímať oba aspekty, ktoré pri procese 

tvorby splývajú do jedného – a to semiotické systémy prítomné v diele ako aj 

charakteristiky príznačné iba pre digitálny formát. Ich vzájomná súhra spôsobu-

je, že čitateľ sa dostáva do styku s fi kciou, pri ktorej musí zapojiť multisenzorické 

čítanie – vnímať fi kciu z intermediálnej perspektívy a zároveň s ňou interagovať 

prostredníctvom hmatu. Každá z prítomných medialít totiž znázorňuje istú 

časť fi kcie, ktorej reláciu s ostatnými znakmi možno defi novať buď v znamení 

komplementarity alebo nekoherencie. Vzájomné vzťahy medzi jednotlivými 

znakovými systémami sú prostriedkom výstavby fi kcie, a preto je potrebné 

ich brať pri analýze-interpretácii diela do úvahy. Podľa výskumníčky nových 

médií Cheryl E. Ball si interpretácia digitálnej fi kcie žiada zvažovanie všetkých 

prvkov prezentovanej fi kcie. Autorka tvrdí, že „význam vychádza z mentálnej 

juxtapozície všetkých prvkov na scéne“ a dodáva „a tiež z vytvárania prepojení 

medzi danou scénou a tými, ktoré ju obklopujú“.378 K tomu, aby čitateľ dokázal 

vytvoriť prepojenia medzi jednotlivými scénami jednak na tej základnej, sek-

venčnej úrovni, ako aj na sémantickej úrovni, potrebuje sa vyrovnať s grafi ckým 

povrchom fi kcie. Toto prvotné oboznámenie sa alebo odhalenie možností diela 

v zmysle „digitálnych nástrojov, pri ktorých sa čitateľ učí ako sa s nimi hrať,“379 

možno podľa Marie Engberg, ako aj mnohých iných teoretikov považovať za 

jednu z principiálnych charakteristík recepcie digitálnych diel.

Fikciu Playground vytvára súhra textových, zvukových a vizuálnych (kom-

binácia videa a počítačovej grafi ky) prostriedkov, pričom čítanie diela si vyža-

duje čitateľovu interakciu (hoci nie vo veľmi širokom zmysle – iba ako spôsob 

„posúvania“ diela vpred). Pri navigácii dielom má čitateľ k dispozícii dvojitú 

možnosť – buď sa drží určeného sledu, ktorý sa postupne odvíja pri klikaní 

na blikajúci štvorček za textovým úsekom, alebo sa rozhodne pre možnosť 

samostatného výberu jednej z ikoniek – z dvanástich priesvitných štvorče-

kov v pravom hornom rohu scény. Andy Campbell sa ohľadom sekvenčnosti 

scén380 vyjadril, že „úmyslom bolo, aby bolo fi kciu možné čítať v akomkoľvek 

poradí scén, pričom časový sled udalostí je zámerne nejasný alebo možno 

,zamrznutý.“381 V tejto fi kcii sa teda možný pocit z „apórie“ (ako ho predstavil 

Aarseth382) vytratí vtedy, keď si čitateľ po prečítaní celej fi kcie (obsahuje iba 

dvanásť scén) uvedomí, že pre rozlúštenie sekvenčnosti, či významu diela, ne-

existuje jedna alebo viac kľúčových scén. Vzťahy medzi jednotlivými scénami 

378 BALL, Cheryl E. Designerly Readerly, s. 409. „meaning comes from mentally juxtaposing all of 

the elements in that scene, as well as making connections between that scene and those that sur-

round it”.

379 ENGBERG, Maria. Aesthetics of Noise in Digital Literary Arts [online]. „digital instruments which 

one learns how to play”

380 V súvislosti s ne-hypertextovými digitálnymi dielami budem hovoriť o časti, ktorá sa zobrazí 

na interfejse ako o „scéne“. „Scéna“ korešponduje s lexiami v hypertextových dielach z hľadiska 

funkčnosti, rozdiel sa nachádza v tom, že kontext lexií sa viaže na hypertextovú navigáciu, teda na 

linky v hypertextovom formáte. O „scéne“ budem hovoriť pri intermediálnych dielach, ktoré sú pro-

gramované v rôznych nehypertextových softvérových programoch.

381 CAMPBELL, Andy. Hi [správa elektronickej pošty]. „the fi ction was meant to be able to be read 

in any order of the scenes, with the timeline of events intentionally muddled – or perhaps “frozen””.

382 V tejto súvislosti pozri podkapitolu Poetika hypertextu.





sú skôr voľné a nie sú podriadené prísnej kauzalite naratívneho poradia. V tom 

zmysle čitateľovi nezáleží na výbere istej scény v istej situácii, pretože význam 

v tejto fi kcii nie je priamo určený ani závislý od sekvencie scén. Čitateľ by Play-

ground pri prvom kontakte mohol považovať za fi kciu, v ktorej majú audiálna 

a vizuálna zložka iba funkciu doplnku textu, pretože na rozdiel od neho sú 

prevažne monotematické. Avšak situácia je trochu zložitejšia a funkcie modalít 

sú omnoho komplexnejšie. Fiktívne udalosti sú prerozprávané autodiegetic-

kým rozprávačom a projektované fokalizátorom/hlavnou postavou – mladým 

chlapcom, ktorého meno sa čitateľ nedozvie. Chlapec je rozprávačom a zároveň 

fokalizátorom, avšak rozdiel medzi týmito funkciami je spôsobený tým, že 

pri funkcii rozprávača možno hovoriť o stupni diegézy (konkrétne druhom, 

pretože ide o autodiegetické rozprávanie), pri funkcii fokalizátora/postavy sa 

možno zamerať iba na projekciu sveta fi kcie, v ktorom je chlapec prítomný. 

Súhlasne s Mieke Bal je možné konštatovať, že rozprávača delí od postavy (v 

tomto prípade teda aj od fokalizátora) časový aspekt: „Pri rozprávaní v „prvej 

osobe“ postavu nemožno identifi kovať s rozprávačom, pretože čas zapisovania 

vlastných zážitkov nie je nikdy časom ich zažívania.“383 Fokalizácia nadobúda 

v diele Playground intermediálny rozmer: existuje popri texte, aj vo zvukovej 

a vizuálnej prezentácii. Objekty „fokalizované“384 pomocou obrazu a zvuku sú 

napriek svojej dynamike padajúcich kvapiek dažďa statické, pohľad je zameraný 

na objekt, až by sa možno dalo hovoriť o jeho upriamení. Fokalizácia pomo-

cou využitia audiovizuality je príznačná najmä pre fi lmový záber, čiže by bolo 

namieste zamyslieť sa nad využitím semiotických prostriedkov aj z hľadiska 

fi lmovej teórie. V kolektívnom diele francúzskych teoretikov (Aumont-Berga-

la-Marie-Vernet) s názvom Esthétique du fi lm je „fenomén fokalizácie“ pred-

stavený najprv podľa Gérarda Genetta ako „regulácia množstva informácií“385 

a neskôr sa rozlišuje medzi fokalizáciou ako aktom vnímania vychádzajúcim 

z nejakej postavy (F1) a fokalizáciou ako zameraním na postavu (F2).386 Ako 

uvádza Jiří Hrabal, toto rozdelenie zodpovedá Balovej deleniu na fokalizátora 

(ako F1) a fokalizovaný objekt/postavu (ako F2). Napriek tomu, že nesúhla-

383 BAL, Mieke. Narration and Focalization, s. 5. „With a “fi rst-person” narrative, the hero cannot 

be identifi ed with the narrator, because the moment of writing down one´s adventures is never the 

moment of experiencing them.”

384 Bal hovorí o dichotómii subjekt fokalizovania – fokalizátor (the focalizer) a objekt fokalizova-

nia – fokalizovaný objekt/postava (the focalized). Pozri BAL, Mieke. Narration and Focalization, s. 

5-39.

385 Genette rozdeľuje tri typy fokalizácie – nulová/nefokalizácia, interná a externá. V nulovej foka-

lizácii/nefokalizácii sú udalosti rozprávané zo vševedúceho uhla pohľadu. Ak je príbeh rozprávaný 

cez internú fokalizáciu znamená to, že fi ktívny svet je prezentovaný cez perspektívu, percepciu, kog-

níciu nejakej fokálnej postavy. Ak je príbeh rozprávaný cez externú fokalizáciu, znamená to, že príbeh 

sa prezentuje cez pohľad mimo fi ktívny svet. Por. GENETTE, Gérard. Narrative Discourse, s. 185-186. 

Podľa Dorrit Cohnovej: „Kategorie nulové fokalizace je nechvalně známá svou vágností a Genette ji 

zřejmě nejjasněji defi nuje, když připouští (pokud mu tedy správně rozumím), že nejde o nic víc než 

o pohyblivou retranslační stanici mezi narativními segmenty, jež jsou různě fokalizovány odlišnými 

postavami (formule, kterou pro to nabízí, zní: „nulová fokalizace = proměnlivá a někdy nulová 

fokalizace“), a že tím pádem žádné fi kční dílo nemůže zůstat nefokalizované po celou dobu. Externí 

fokalizac e […] který Genette ztotožňuje s tím, co někteří teoretici označují jako „neutrální“ a jiní jako 

„oko kamery“, a priori vylučuje zachycení vnitřních životů postav.” Pozri COHNOVÁ, Dorrit. Signály 
fi kčnosti, s. 45.

386 Pozri HRABAL, Jiří. Ke konceptu fokalizace v literární a fi lmové naratologii, s. 49.





sím so všetkými Balovej tézami387, budem sa v rámci jej „post-genettovskej“ 

teórie o fokalizácii388 opierať o autorkino rozdelenie fokalizátor ako subjekt 

fokalizácie, či „pohľad“ – fokalizovaný objekt/postava ako objekt fokalizácie, 

či „prezentácia“. Bal tvrdí, že fokalizácia je „vzťah medzi pohľadom a tým, 

čo je ,videné´, vnímané.“389 Z intermediálnych vzťahov semiotických zložiek 

vyplýva, že fokalizácia diela Playground prebieha v oboch rovinách (textovej 

a audiovizuálnej) z pohľadu chlapca. Perspektíva je prítomná nielen v texte, ale 

aj v audiovizuálnej časti, ako, z hľadiska fi lmovej teórie, „subjektívna kamera“390, 

ktorá sníma z pozície postavy.391 „Subjektívny záber” alebo „subjektívna ka-

mera” sa vo fi lmoch používa na zobrazenie perspektívy v prípadoch, keď chce 

autor zdôrazniť percepciu postavy, ktorá je buď dezorientovaná, psychicky 

traumatizovaná, intoxikovaná, oddelená od tela, alebo ak ide o kriminálnikov, 

rôzne monštrá, predátorov, mimozemšťanov, ale aj o kybernetickú víziu, napr. 

pri robotoch.392 Avšak technika, ktorá sa vo fi lme veľmi nerozšírila a ostala 

marginalizovaná, sa udomácnila v perspektíve videohier a počítačových hier. 

V hrách sa „subjektívny záber“ stáva rozšíreným prostriedkom zobrazenia 

konania alebo prechádzania priestorom – hráč vníma cez percepciu avatara. 

V hrách pri subjektívnom zábere nejde o vyobrazenie s cieľom dosiahnutia 

rovnakého efektu ako pri fi lmoch, ale ide o bežný spôsob prezentácie sveta 

hry. Ako uvádza Alexander R. Galloway, namiesto využívania subjektívneho 

záberu na zobrazenie problému s identifi káciou, ako je to vo fi lme,„hry pou-

žívajú subjektívny záber na vytvorenie identifi kácie...na vytvorenie pozície 

aktívneho subjektu, ktorý ovláda a riadi hrací aparát.“393

Zámerom „subjektívneho záberu“ v počítačových hrách je teda umožnenie 

identifi kácie hráča s avatarom. Autor digitálnej fi kcie Playground, pravdepodobne 

387 Napr. fabulu podľa mňa nevytvára fokalizátor pri vnímaní, teda fokalizátor nie je funkciou 

nadradený rozprávačovi. 

388 Pre vymenovanie rozdielov medzi fenoménom fokalizácie u Genettea a u Bal pozri BAL, 

Mieke. Narration and Focalization, s. 18-19; JAHN, Manfred. Focalization, s. 174; DVORSKÝ, Juraj. 
Štruktúra perspektív v komunikačnom modeli naratívnych textov, . 28-36.

389 BAL, Mieke. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, s. 100. „the relation between 

the vision and that which is ‘seen’, perceived”

390 Manfred Jahn kategorizuje fi lmové techníky kde je fokalizátorom postava (A Guide to Narra-
tological Film Analysis) na nasledovné: gaze shot (záběr pohledu postavy na něco, co není současně 

ukázáno); point of view shot (subjektivní kamera; kamera zabírá z pozice postavy); eye-line shot (tj. 
gaze shot následovaný point of view shot);
over-the-shoulder shot (záběr přes rameno postavy); reaction shot (záběr ukazuje reakci postavy na to, 

co vidí). 

Pozri HRABAL, Jiří. Ke konceptu fokalizace v literární a fi lmové naratologii, s. 49, kurzíva autor. 

391 Por. HRABAL, Jiří. Ke konceptu fokalizace v literární a fi lmové naratologii, s. 49. Hrabal tu 

správne upozorňuje, že subjektivita postavy môže byť tiež vyjadrená hudbou a tiež, že subjektívna 

kamera nutne nemusí robiť z postavy fokalizátora v takom zmysle, v akom ho vymedzil Manfred 

Jahn. V diele Playground je fokalizátorom iba jediná postava, ktorej subjektivita je vyjadrená aj 

ako kooperácia vizuálnej stránky a zvuku. Pojem „subjektívna kamera“, resp. „subjektívny záber“ 

vnímam v zhode s Edwardom Braniganom. Edward Branigan rozlišuje oproti Manfredovi Jahnovi 

medzi záberom „point of view“ a „subjektívnym/percepčným“ záberom. „Point of view záber“ 

zobrazuje to, čo postava vidí, „percepčný/subjektívny záber“ oboznamuje diváka aj s mentálnym 

stavom postavy. Por. BRANIGAN, Edward. Point of View in the Cinema, s. 80. 

392 Pozri GALLOWAY, Alexander R. Gaming. Essays on Algorithmic Culture, s. 39-69.

393 GALLOWAY, Alexander R. Gaming. Essays on Algorithmic Culture, s. 69. „games use the subjec-

tive shot to create identifi cation…to facilitate an active subject position that enables and facilitates 

the gamic apparatus..”





poučený zámerom využívania techniky „subjektívneho záberu“ v hrách, sa po-

mocou jej uplatnenia mohol pokúsiť o vytvorenie obdobného efektu. Campbel-

lova aplikácia „subjektívneho záberu“ sa dá vnímať ako jeho pokus o navodenie 

čitateľovho pocitu identifi kácie s hlavnou postavou. Chlapec ako fokalizátor 

vníma svet, v ktorom existuje (fokalizované objekty) prostredníctvom spolu-

práce viacerých médií (text, obraz, zvuk). Dôkazom toho sú scény, v ktorých 

sa situácia, predstavená pomocou textu zhoduje s audiovizuálnym zobrazením 

danej situácie. Príkladom je scéna s textom: „Neil a ja sme spolu sedeli na jed-

nom z najväčších ihrísk, lovili sme vo svojich vrecúškach za 50 pencí a hltali 

ich obsah.“394

Vizuálny prvok scény tvorí dvojexpozícia, ktorú sprevádza zvuk dažďa. Čitateľ 

vidí z jednej perspektívy ihrisko a z druhej perspektívy kaluže a padajúci dážď. 

Tieto perspektívy sa nezhodujú napriek tomu, že obe vytvárajú dojem, že posta-

va sedí. Zatiaľ čo v prvom prípade je záber zamierený na krátku vzdialenosť – na 

mokrú zem a kaluže, ktoré dážď vytvára, v druhom prípade je záber zamierený 

do diaľky. Akoby sa autor v tejto dvojexpozícii snažil zachytiť dynamiku pohybu 

394 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „Neil and I sat together on the largest of the two play-

ing fi elds digging into our 50p bags and scoffi  ng the contents“

Screenshot z diela Playground





chlapcovej hlavy, prechádzajúcej z pohľadu nadol na pohľad do ďiaľky. Ďalším 

príkladom je zhodná fokalizácia zvrchu nadol, prítomná jednak vo vizuálnom 

zobrazení (záber na zem) a tiež prítomná v texte: „Pozrel som sa na zem, na krv 

dievčaťa. Kvôli teraz už silnému dažďu, dopadajúcemu s pichľavým zvukom, 

bolo všade vidno tmavé škvrny.“395 Práve táto intermediálna spolupráca pri 

projekcii fokalizovaných objektov, ako aj uhol pohľadu spôsobujú, že čitateľ 

vníma fi ktívny svet cez vnímanie chlapca.

Fokalizácia funguje na dvoch úrovniach, ktoré, temer paradoxne, sú na 

jednej strane od seba závislé, na druhej strane vzájomne komplementárne. 

Tento paradoxný vzťah je spôsobený tým, že úrovne fokalizácie – fokalizácia 

v textovom rozprávaní a  fokalizácia projektovaná pomocou vizuálneho zobra-

zenia a zvuku – sa v istých momentoch prelínajú a v istých momentoch jedna 

úroveň obohacuje druhú alebo dokonca determinuje jej kontext. Úloha deter-

minanta prináleží obom úrovniam v rozličných aspektoch – text najčastejšie 

determinuje význam v rámci jednej scény, pričom audiovizuálny systém často 

determinuje význam istej scény v rámci celej fi kcie. Fokalizácia na audiovi-

zuálnej rovine má možnosť byť kontemplatívnejšia, objektmi fokalizácie sú 

myšlienky a spomienky, pričom fokalizácia na rovine textovej je zameraná na 

chlapcovo vnímanie okolitého sveta. Fokalizované objekty sa stávajú nástrojmi 

zobrazenia chlapcovej spoznávacej aktivity, najmä v scénach, kde audiovizuálna 

zložka a text nenesú identický význam. Nekonzistencia medzi rozličnými se-

miotickými systémami v diele nie je ničím objavným, je princípom, na ktorom 

boli postavené mnohé diela experimentálnej kinematografi e alebo videotvorby, 

stačí spomenúť meno Jean-Luc Godard.396 Rozchádzanie sa medzi rôznymi 

semiotickými systémami umožňuje vykresliť v jednej scéne viacero situácií, 

hoci recipienti môžu tento princíp vnímať ako rušivý element. 

Osnova príbehu pozostáva zo štyroch hlavných bodov – chlapec sedí v dome 

opatrovateľky, chlapec udrel na ihrisku dievča, chlapec sa rozpráva so svojím uči-

teľom, chlapec sa rozpráva s priateľom Neilom. Všetkým týmto bodom prináležia 

identické zomknutia vizuálnych a akustických prvkov, spoločné pre všetky scény, 

ktoré sú súčasťou skupiny spadajúcej pod daný bod. Vizuálne zobrazenie premieta 

dve prostredia: výhľad z okna v opatrovateľkinom dome a ihrisko, medzi zvukové 

prvky patria: dážď, vietor a ich kombinácia. Hoci multimediálne zobrazenie vý-

hľadu z okna ostáva vo všetkých scénach rovnaké a mení sa iba text, zobrazenie 

ihriska sa modifi kuje pridaním dažďových kvapiek a kaluží, ktoré symbolizujú 

proces trvania dažďa tým, že v jednej scéne je vidno trochu kaluží a v inej scéne je 

celé ihrisko úplne pokryté vodou. Na scéne s ihriskom sa ukáže aj priesvitný obraz 

tváre so žmurkajúcim okom, pravdepodobne tvár učiteľa Roystona, s ktorým sa 

chlapec rozpráva. Vizuálny prvok jednej scény predstavuje dvojexpozícia zapla-

veného ihriska, kúska tváre s okom a aj stúpanie dymu, ďalšia scéna zobrazuje 

dvojexpozíciu kaluže a panorámu ihriska. V posledných troch príkladoch sú vo 

vizuálnych znakoch priamo projektované vnútorné myšlienky hlavnej postavy, 

395 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „I looked at the ground, at the girl’s blood. The rain was 

coming hard now, making a prickling noise, causing dark spots to appear all over.“

396 Pozri napr. SZCZEPANIK, Petr. Od skalpelu k vibracím, s. 74-94. BŰTTNEROVÁ, Elisabeth. 

Hranice obrazov: montáž (I.), s. 52-73. BŰTTNEROVÁ, Elisabeth. Hranice obrazov: montáž (II.), s. 45-

54. BŰTTNEROVÁ, Elisabeth. Hranice obrazov: montáž (III.), s. 29-43.





jej asociácie, ktoré sa v texte nenachádzajú. Ak by som prijala tézu Mieke Bal, že 

rozprávač môže byť externým fokalizátorom, tak v tom prípade by sa dalo pove-

dať, že chlapec je fokalizovanou postavou v tom význame, že je zobrazený jeho 

vnútorný svet (on sám nie je nikdy audiovizuálne zobrazený). V dvoch prípadoch 

v textových častiach sa chlapec síce stáva fokalizovanou postavou (pozerajú na 

neho deti na ihrisku, v inej scéne je zmienka, že sa na neho pozerá Neil keď pri 

sebe sedia), ale vo všetkých ostatných prípadoch je fokalizátorom práve on. Autor 

teda prevažne využil médiá na zobrazenie chlapcovej perspektívy.

Obraz tu doslova ukazuje motívy chlapcovej spoznávacej aktivity v konkrét-

nej podobe – v symboloch, ktorých heuristická hodnota vyplýva z kontextov, 

v ktorých fungujú. Identické zomknutia zvukových a vizuálnych prvkov môžu 

čitateľovi slúžiť aj ako pomocný nástroj pri premýšľaní o komplexnom význame 

fi kcie. Rovnaký multimediálny vzorec čitateľa nabáda uvažovať o naratívnej 

proximite daných scén a tiež mu v istom rozsahu pomáha určiť motívy príbehu. 

Audiovizuálne prvky pretavujú do hmotnej podoby perspektívu hlavnej postavy 

ako perspektívu zobrazujúcu jeho vnútorný svet. Pomocou predstavenia chlap-

cových zmyslových vnemov a myšlienkových motívov získavajú jeho zmysly 

(zrak a sluch) a myšlienky pre čitateľa konkrétnu formu. Tieto dve úrovne 

fokalizácie (na jednej strane je zobrazené to, čo postava vidí, na druhej strane 

to, čo si postava myslí) sú predstavené vo vzájomnom prelínaní sa. Interme-

diálna projekcia sprostredkúva zmyslovo kombinovanú perspektívu postavy, 

čo vďaka oslovovaniu zmyslov čitateľa a tak požadovaniu multisenzorického 

čítania ponúka možnosť imerzie397 do zobrazeného multisemiotického priestoru 

fi ktívneho sveta. Túto ponuku imerzie ešte umocňuje fakt, že chlapec, ako aj 

všetky postavy, nie je vo fi kcii zobrazený a čitateľ má pocit simultánneho a zdie-

ľaného vnímania fi ktívneho sveta spolu s chlapcom. Podľa teórie „audiovízie“ 

v multimediálnych dielach, ktorú rozvinul skladateľ experimentálnej hudby 

a teoretik audiovizuálnych relácií Michel Chion, „nikdy nevidíme rovnakú vec 

keď aj počujeme […] nikdy nepočujeme rovnakú vec, keď aj vidíme.“398 Chion 

píše, že audiovizuálne diela poskytujú recipientovi celkovú zmyslovú impresiu, 

vzbudzujú dojem, že zvuk je súčasťou obrazu. Simultánne zobrazenie semiotic-

kých systémov čitateľ percipuje v zmysle prepojenia týchto informácií, pretože 

sa uňho podľa slov fi lmového vedca Nitzana Ben-Shaula prejavuje tzv. „zame-

ranie na koherenciu geštalty.“399 Synchronizované audiovizuálne formy sa hrajú 

s „divákovým/poslucháčovým zameraním na koherenciu geštalty tým, že mu 

ponúkajú neustále dokazovanú koherentnú audiovizuálnu zostavu – priestoro-

vú, časovú a naratívnu”.400 Vo fi kcii Playground je táto audiovizuálna koherencia 

397 V tejto súvislosti pozri RYAN, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality, s. 89-171.

398 CHION, Michel. Audio-Vision : Sound on Screen, s. 3. „we never see the same thing when we 

also hear […] we don’t hear the same thing when we see as well” 

399 BEN-SHAUL, Nitzan. Split Attention Problems in Interactive Moving Audiovisual Texts [online]. 

„Gestalt-cohering thrust”

400 BEN-SHAUL, Nitzan. Split Attention Problems in Interactive Moving Audiovisual Texts [online], 

„viewer/listener Gestalt-cohering thrust, by off ering a constantly reestablished cohering audio-visual 

spatial, temporal and narrative formation.” K opačnej tendencii Ben-Shaul dodáva, že audiovizuálne 

rozprávanie, ktoré je nekoherentné a decentralizované ruší divákovo/poslucháčovo zameranie na 

koherenciu gestalty, pretože si žiada jeho simultánnu pozornosť k viacerým audiovizuálnych udalos-

tiam, ktoré sú nesúvislé v priestore alebo nesúsledné z hľadiska času.





jednoznačná, prepojenie oboch znakových systémov je natoľko nepochybné, 

že ich čitateľ vníma ako keby zachytávali rovnaký časopriestor, teda akoby 

pramenili z videozáznamu. Avšak skutočnosťou je, že obraz a zvuk pochádzajú 

z rozličných zdrojov,401 ktoré boli prenesené do programu Flash a pomocou neho 

čiastočne upravené a zosynchronizované. Synchronicita je vnímateľná aj pri 

dvojexpozíciách, hoci zvuk zodpovedá iba jednému z obrazov. Ten ďalší (tie 

ďalšie) obraz referuje k symbolickým vyjadreniam chlapcových myšlienok ale-

bo spomienok vo fi ktívnom čase postáv. Andy Campbell vníma zobrazovanie 

myšlienok a spomienok ako kľúčový motív nielen svojich diel, ale aj ako motív, 

ktorý by mohol byť príťažlivý pre autorov digitálnej fi kcie v budúcnosti:

„V istom zmysle mám pocit, že jeden z možných smerov uberania sa budúcnosti 

digitálnej fi kcie leží v  manipulácii času a v spôsobe manipulácie času pamäťou. 

Toto je ťažko možné zachytiť pomocou lineárnych metód ako fi lm, ktoré napriek 

úsiliu prezentovať fragmentáciu sú vždy – už zo svojej podstaty, ak nepreskakuješ 

kapitoly na dvd nosiči – rozprávané lineárnym spôsobom. Mohli by ste tvrdiť, že 

nakoniec všetko je lineárne, aj čítanie nelineárneho textu, ale možnosť viacerých 

vstupných bodov a objavenie sa multimediálneho prístupu k času, myšlienkam 

a spomienkam, ktorý sa tu prejavuje ako zachytenie zamrznutej krajiny, by 

mohlo u čitateľa evokovať mnohé emócie.“402

Motív projekcie myšlienok či spomienok je tak pokusom o projekciu emócií 

pri recepcii diela. Tento pokus defi nuje nielen obsahovú stránku diela, ale aj 

formálnu stránku, čo sa prejavuje nielen v  rovine naratívnych princípov – vo 

výbere typu rozprávača (autodiegetický) ale aj pri špecifi ckosti previazania 

medzi semiotickými systémami. Použitie autodiegetického rozprávača vytvára 

priestor pre osobnú naráciu, ktorá pracuje s vykresľovaním udalostí a pocitov 

v minulom čase. „Podnietenie mnohých emócií“ primárne vyznieva ako atribút 

rozprávača, či fokalizátora a až sekundárne sa počas recepcie môže preniesť 

na čitateľa. Jadrom emócií, ktoré sú vo fi kcii projektované, je chlapcov pocit 

bezmocnosti voči sociálnym štruktúram a ich pravidlám, v rámci ktorých sa po-

hybuje. Možno sa on sám sa cíti ako „polotransparentný“, „polotransparentný“ 

ako jeho myšlienky, ktoré tvoria menej výraznú vrstvu obrazu. Možno cíti, že 

si nezaslúži, alebo že mu bol vždy odopretý plný, celistvý a autonómny pries-

tor „obrazu“. Audiovizuálna zložka fi kcie vytvára dojem strnulosti, statickosti 

a zamrznutia priestoru a času v momente. Repetitívny zvuk dažďa a vetra spolu 

s nehybným alebo dynamickým obrazom, v ktorom sa donekonečna opakuje 

401 Zvuk vo fi kcii autor stiahol zo samplov, ktoré boli na internete voľne dostupné a upravil ich 

v programe Sound Forge. Obraz je vytvorený z kombinovaných zdrojov – z digitálnych fotiek up-

ravených v programe Adobe Photoshop a digitálneho videa editovaného pomocou programu Adobe 

Premiere. 

402 CAMPBELL, Andy. Hi [správa elektronickej pošty]. „I feel in a way that one possible future of 
digital fi ction works lies in the manipulation of time and the way time is manipulated by memory. These 
are diffi  cult things to capture using linear methods such as fi lm which despite eff orts to represent fragmen-
tation are always – by nature, unless you use dvd chapter skipping – told in a linear way. I guess you could 
argue that in the end everything is linear, even then act of reading a non-linear text, but multiple entry 
points and the emergence of a sort of frozen landscape-like/multimedia approach to time, thoughts and 
memories could open up all manner of emotions in a reader.”





rovnaký motív, vypovedajú o bludnom kruhu, odkiaľ sa chlapec nemôže dostať, 

pretože v ňom ustrnul. Prítomnosť rovnakého zvuku pri rôznych scénach by 

potom mohla znamenať pociťovanie rovnakej strnulosti, bezmocnosti, možno 

dokonca bezvýchodiskovej situácie v rôznych sférach života aj v rôznych pro-

strediach a za rôznych okolností. Hudba či zvuk sú v intermediálnych dielach 

často považované nielen za mediátora emócií, určených pre recipienta, ale 

aj za spôsob „zhudobnenia“ emocionálneho rozpoloženia postavy. Čitateľ sa 

prostredníctvom „navigácie v zvukovej krajine“403 dostáva do krajiny pocitov 

postavy. Na súvzťažnosť medzi hudbou a projekciou duševných stavov postavy 

poukázal už Roman Ingarden pri skúmaní fi lmu. Ingarden píše, že ak úmyslom 

fi lmu je „ukázati duševní stavy, které nejsou vyjádřitelné viditelnými prostředky, 

tu v případech, kdy slovo nestačí, nebo tehdy, když by nebylo přirozené, aby 

postavy mluvily, jeví se nezbytnou spolupráce hudby.“404 

Podľa Ingardena zvuk v diele slúži nielen na vytvorenie „organického celku” 

konkrétnych foriem zobrazeného priestoru a času, ale dokáže veľmi dobre vy-

jadriť emócie postáv a ich prežívanie. Vo fi kcii Playground je vyjadrenie pocitov 

hlavnej postavy (ostatné postavy sú bez hĺbky, ich prítomnosť slúži najmä na 

vykreslenie charakteru chlapca a jeho prežívania) postavené popri zvukovom 

obsahu (dážď a vietor ako „nepriaznivý stav“) aj na zvukovej forme – efekte 

zaslučkovania zvuku. Tento efekt neprestajného opakovania jedného motívu 

by sa dal vo vzťahu k chlapcovým emóciám interpretovať ako nemožnosť, či 

možno neschopnosť úniku, zacyklenie sa v momente, ktorý nikdy neprestane. 

Efekt slučkovania je technikou, ktorá sa často používa, keď autor chce dosiahnuť 

trvanie zvuku. Ak by čitateľ počul v scéne ten zvuk iba nakrátko, emocionálny 

efekt by bol ochudobnený, znížila by sa intenzita sluchového vnemu. V tejto 

digitálnej fi kcii sa dokonca využívanie efektov405 stáva popri technickej funkcii 

sprostredkovania vnemu aj výpovedným prostriedkom nielen o konkrétnom 

svete fi kcie ale aj o prežívaní postavy. Zvukový efekt slučkovania predstavuje 

chlapcove pocity a dodáva celej multisemiotickej výpovedi zosilnený emoci-

onálny náboj. Vizuálny efekt dvoj/trojexpozície zobrazuje chlapcove asociácie – 

myšlienky alebo spomienky. Dvoj/trojexpozícia je tu prostriedkom, pomocou 

ktorého môže čitateľ nazrieť do vnútorného prežívania postavy, vidieť jeho 

asociácie. Zobrazenia dvoj/trojexpozície majú vo fi kcii Playground funkciu 

„vizuálnej intertextuality“406 platnej iba v tejto fi kcii, špecifi ckej iba pre ňu 

(dym ako ikonický znak pre opatrovateľku, oko ako ikonický znak pre učiteľa), 

možno tu preto hovoriť o  „autosemiotike diela.“
 
407

Postava chlapca sa javí ako mozaika formovaná viacerými udalosťami, 

ktorých spoločným menovateľom je chlapcov pocit bezmocnosti a meravosti. 

Paradoxným sa preto javí podnadpis fi kcie: príbeh školáka, ktorý udrel dievča. 

403 PARKER, Imogen. The time of music: the music of time, s. 64. „navigates, the aural landscape”

404 INGARDEN, Roman. Několik úvah o fi lmovém umění, s. 146.

405 Pre viac informácií o využívaní digitálnych efektov vo fi lmovom a video rozprávaní pozri napr. 

DARLEY, Andrew. Visual Digital Culture, s. 102-123.

406 Bogumila Suwara spomína premisu Irit Rogoff ovej „o vizuálnej kultúre ako otvárajúcej celý 

svet intertextuality“ . Pozri SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 51.

407 SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 48.





Podľa podnadpisu by čitateľ skôr očakával nejakého drsného mladíka, ktorý sa 

neštíti udrieť dievča. Hlavná postava pritom vyznieva ako obeť útoku dievčaťa 

a jeho reakcia sa zdá byť len obranou: „Hnev, ktorý zapríčinil môj úder, už ne-

existoval. Teraz, keď som videl, čo som spôsobil, cítil som sa zdeprimovaný a bol 

som vystrašený.“408 Čitateľ sa nedozvedá príčinu rany, tak ako v celej fi kcii, aj 

tu vyznievajú iba dôsledky a motivácia konaní je zamlčaná. Chlapcova reakcia 

je považovaná za neakceptovateľnú bez toho, aby sa niekto na mieste opýtal 

na dôvod chlapcovho činu. Chlapec čaká na verdikt autority, ktorú predstavuje 

učiteľ – a verdikt neprichádza. Dievča aj učiteľ by sa dali považovať za repre-

zentácie sociálnych štruktúr, v ktorých sa chlapec pohybuje – učiteľ ako symbol 

autority, dievča ako metonýmia kolektívu chlapcovej sociálnej skupiny. Situácia, 

ktorá nasleduje po incidente dokazuje v prvom momente ignoranciu kolektívu, 

nezainteresovanosť školákov do záležitostí, ktoré s nimi priamo nesúvisia:

Čakal som, že k nej niekto pribehne a spýta sa, čo sa stalo, kto ju udrel, ktorý 

bastard, ale nikto to neurobil. Prešla popri desiatkach detí, všetkých zabraných do 

svojich vlastných zábaviek, priamo do stredu ihriska, až kým si to niekto všimol.409 

Neskôr sa ignorancia presunie do roviny opozície voči chlapcovi, dokonca by 

sa v kontexte minimalistického spôsobu rozprávania a ponurej atmosféry dalo 

hovoriť o pohŕdaní: „Nehýbal som sa. Moja päsť sa nedala vystrieť. Mnoho 

pohľadov smerovalo na mňa.“410

Jediným človekom, s ktorým sa chlapec dokáže rozprávať, a ktorý stojí na 

jeho strane, je jeho priateľ Neil, ktorý chlapcov krok odobruje:

Zaslúžila si to, povedal. 

Strčil som si ruky do rukávov na premočenom kabáte. Mal som ich jasne červené 

a cítil som v nich pálčivú bolesť.

Asi áno, odpovedal som. 

Neil sa na mňa pozrel, prehltol ovocný šalát a začal zbierať želatínové zuby, 

ktoré som mu zamenil. Čo máš teraz?

Angličtinu, odvetil som.411

S Neilom chlapec vedie nenútený, úprimný rozhovor, z ich konverzácie cítiť 

kamarátsku podporu. Navzájom si zamieňajú želatínové sladkosti, ktorých 

408 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „The anger that had driven me to punch her didn’t ex-

ist anymore. Now, seeing what I’d done, I was gutted and frightened.“

409 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „I waited for someone to come running up to her to 

ask her what had happened, who’d smacked her, which bastard, but nobody did. She walked past 

scores of kids all submerged in their own giddy activities, right out into the middle of the yard before 

anyone took any notice.“

410 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „I didn’t move. My fi st wouldn’t uncurl. There were 

a lot of glances in my direction. 

411 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. 

„She deserved it, he said.

I tucked my hands into my soggy coat sleeves. My hands were bright red and stinging.

Suppose, I said.

Neil looked a tme, gulped the fruit salad down and started picking his teeth. What you got next?

English, I said.“





kategorizácia podľa nejakej hierarchickej štruktúry sa zdá byť jednou z malého 

množstva vecí v chlapcovom živote, ktorá sa riadi podľa istého poriadku:

Jedny zuby sú hodné jedného pelendreka. Jeden pelendrek a bendžo sú hodny 

lietajúceho taniera so šumienkou. Za jednu šumienkovú kokakolovú fľašu plus 

jednu šumienku plus jednu rybu – podľa toho, akej je farby (zelená alebo biela 

sú viac ako oranžová alebo červená) – by si mohol dostať garnáta, ale iba keď 

máš šťastie.412

Zo všetkých chlapcových vzťahov odokrýva rozprávač najväčšmi jeho vzťah 

s opatrovateľkou, ktorého zobrazenie dostáva najširší priestor i napriek tomu, 

že medzi postavami neprebieha žiadna komunikácia. Opatrovateľka, možno ako 

náhradná matka, má špecifi cky v tomto diele iba jednu mediálnu prezentáciu 

prostredníctvom ikonických znakov („autosemiotika”), a tou je dym z cigarety. 

Najradšej z návštevy opatrovateľky som mal chvíľu keď oddychovala a prišla ku 

mne a sadla si do kresla oproti. Niekedy tam len tak sedela, nedá sa povedať, 

že by sa usmievala, ale vyzerala spokojne. Niekedy si zapálila cigaretu a fajčila 

s hlavou odvrátenou odo mňa. Páčilo sa mi ako fajčila. Cigaretu držala medzi 

dvoma naširoko roztiahnutými prstami celkom pri ústach.413

Z ich vzťahu cítiť intimitu, spoločné zdieľanie myšlienok, aj keď ich rozhovory 

prebiehajú bez slov. Ikonický znak dymu má charakter spriaznenosti, vyjadrenie 

blízkosti, možno dokonca opatery. Čitateľ sa nedozvie, kým je opatrovateľka, 

ani prečo k nej chlapec chodí, dozvedá sa iba o ich vzájomnom pochopení 

a sympatiách. Informácie o opatrovateľkinom živote ostávajú nerozpovedané 

pravdepodobne aj preto, že sa zdá, že jej správaniu nerozumie ani sám chla-

pec. Scéna, kde si chlapec všimne, že opatrovateľka plače, sa končí jej posta-

vením sa z miesta a rýchlym odchodom keď sa smerom k nej chlapec pohne. 

Nevypovedanie pohnútok charakterov a nenaznačenie dejových súvislostí je 

pre rozprávanie v tejto fi kci príznačné. Je známe, že intenciou rozprávania 

najmä v experimentálnej tvorbe môže byť vyhýbanie sa zreteľnej kauzalite 

častí príbehu, a taktiež môže absentovať vzájomná koherencia častí deja. Vo 

fi kcii Playground je sekvencionalita zámerne zamlčaná, či ako povedal autor, 

„zamrznutá“. Všetky texty vo fi kcii sa sústreďujú okolo hlavnej postavy, pri-

čom rozprávačova pozornosť sa zameriava iba na situáciu odohrávajúcu sa vo 

fi ktívnom svete a vo fi ktívnej  časovej skúsenosti. Autodiegetický rozprávač 

nepodáva žiaden kontext o kauzalite udalostí vo fi kcii nad rámec fi ktívneho 

sveta. Celá fi kcia má charakter roztrúsených spomienok alebo asociácií na isté 

412 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „One set of teeth is worth one blackjack. One black-

jack and a banjo is worth a sherbert fl ying saucer. One fi zzy cola bottle plus one bubbly plus one 

fi sh – depending on what colour it is (green or white’s better than orange or red) – might get you 

a shrimp, but only if you’re lucky.”

413 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „What I liked best about going to see the nurse was 

when she took a break and came and sat down on the sofa opposite me. Sometimes she just sat 

there, not smiling exactly but looking content. Sometimes she lit a cigarette and smoked with her 

head tilted away from me. I liked the way the nurse smoked. She held the cigarette between two 

widely splayed fi ngers, kept it really close to her mouth.”





udalosti, z ktorých časť sa udiala pravdepodobne v jeden deň (udretie dievčaťa, 

sedenie s Neilom aj návšteva riaditeľa) a časť má dlhodobejší časový aspekt 

(pobývanie u opatrovateľky). Avšak súvislosť medzi nimi nie je vôbec jasná. 

Prečo chlapec chodí k opatrovateľke? Je jeho náhradnou matkou? Chodí k nej, 

pretože udrel dievča? Odpovede na tieto otázky by boli iba domnienkami bez 

reálneho základu. Čitateľ v diele odpovede na tieto otázky nedostane, a možno 

ani nie je podstatné tieto odpovede hľadať. Dôraz sa v diele kladie na vzbudzo-

vanie emócií v čitateľovi a nie na čitateľovo skladanie si autorovej predstavy 

o konfi gurácii jednotlivých fragmentov. Podľa audiovizuálnej zložky fi kcie 

čitateľ už pri prvom stretnutí s dielom zistí, že jeho atmosféra nie je pozitívna, 

čiže aj emócie, ktoré sa pokúša navodiť budú pravdepodobne pochmúrnejšieho 

rázu. Autor sa o vzbudenie emócií pokúša pomocou prezentácie textuality aj 

pomocou iných semiotických prvkov, a to zvukovej a vizuálnej zložky, ktoré 

na niektorých miestach pôsobia k textu komplementárne, na iných nekohe-

rentne. Intermedialita sa v diele stáva nástrojom projekcie fi ktívneho sveta, 

ktorý napriek svojmu hravému názvu pôsobí skôr ťažkopádne, osamelo, strnulo 

a veľmi smutno:

Ihrisko sa namokro vlnilo stovkami kaluží. Všade zvuk vetra a vody. Rýchlo 

som odchádzal s hlavou sklonenou a čľapkajúcimi teniskami. Nevidel som, kam 

idem, videl som len zem pod nohami, betón a balíčky čipsov a šedé a biele bodky 

stlačených žuvačiek a kamene a kúsky papiera a skla.414 

Dielo Playground, hoci jeho motívy nie sú práve najhravejšie a skôr z nich vy-

chádza tematika bezvýchodiskovej situácie, možno defi novať v rámci princípov 

Janette Hughes. Playground je multimodálne (využíva text, obraz, video, zvuk), 

kolektívne (video a zvuk Campbell stiahol z internetu, čiže, súčasťou diela sú aj 

prvky, ktoré sám nevytvoril), zdieľané (je na internete voľné prístupné), jeho 

význam je nejednoznačný (autorovou intenciou nebolo vytvoriť dielo s jasným 

sledom alebo možno ani vôbec nemožno hovoriť o jasnom deji, čiže by bolo 

temer paradoxné hovoriť o jednoznačnom význame) a je hravé (jeho hravosť 

vychádza z možnosti čitateľovej interakcie s dielom). Možnosti metamédia 

sú v diele využité pri tvorbe diela, pri jeho prenose v internetovej sieti aj pri 

recepcii. Pri tvorbe diela ide najprv o intermediálnu transpozíciu viacerých 

zdrojov z iného digitálneho či analógového média (remediácia), z ktorých po-

tom spolu so svojím textovým a vizuálnym materiálom Andy Campbell dielo 

vytvoril v softvérovom programe Flash (kódovanie). Dielo je prostredníctvom 

sieťového pripojenia voľne zdieľané na internete na Campbellovej stránke 

www.dreamingmethods.com, čiže prístup k nemu je v rámci internetovej siete 

neobmedzený. Čo sa týka recepcie, možnosti metamédia sú využité z hľadiska 

intermediality interfejsu („kultúrna vrstva“) aj z hľadiska interaktivity užíva-

teľa („počítačová vrstva“). Intermedialita interfejsu sa prejavuje ako vzájomné 

prepojenie semiotických systémov, ako intermediálna súhra, v ktorej každý 

414 CAMPBELL, Andy. Playground [online]. „The yard was rippling wet with hundreds of puddles. 

Everywhere the sound of wind and water. I set off  walking briskly with my head down, trainers splas-

hing, I couldn’t see where I was going, I could only see the ground rushing past, concrete and crisp 

packets and grey and white dots of squashed chewing gum and stones and bits of paper and glass.“





z prvkov sprostredkúva istú rovinu informácie, pričom zreteľné uchopenie 

významu danej informácie si žiada vnímanie digitálneho diela ako celku, teda 

v rámci diela z komplexnej perspektívy. Ako hovorí švédsky fi lmový teoretik 

Per Perrson, „ak chceme určiť význam a ako sú významy vytvorené, musíme 

stanoviť rozličné úrovne, ktoré má recepcia brať do úvahy.“415

Dielo Playground je interaktívne, hoci možnosti interaktivity sú obmedzené 

a slúžia iba na posun čitateľa dielom, či ide o čitateľov výber scén v podobe 

kliknutia na jeden zo štvorčekov alebo o kliknutie na ponúknutý štvorček. 

Aspekt fragmentarizácie a z neho sa odvíjajúcej „vizuálnej intertextuality“ 

čitateľovi umožňuje porozumieť kontextom myšlienok a spomienok hlavnej 

postavy. Audiovizuálna zložka môže byť pre čitateľa popri vykreslení vonkaj-

šieho prostredia fi ktívneho sveta a chlapcovho intímneho sveta tiež pomôckou 

pre vytvorenie jeho mentálnej predstavy o diele. Fikciu je preto vhodné poňať, 

nielen kvôli emocionálnemu zážitku a možnej imerzii, ale aj kvôli jej celostnému 

uchopeniu, ako komplex semiotických systémov, kde je pri procese recepcie 

potrebné, aby čitateľ vnímal charakteristiky metamédia, čo v prípade diela 

Playground znamená, aby čítal multisenzoricky.

415 PERRSON, Per. Understanding Cinema, s. 24-25. „if we want to defi ne the notion of 
meaning and how meanings are constructed, we must specify the diff erent levels at which 
reception may take place.” 





. HRAVOSŤ ALICE

4.1 Hra a digitálna fi kcia

Hra umožňuje preskúmať tú hmlistú hranicu medzi fantáziou a realitou, 

medzi skutočnosťou a predstavou, medzi mnou a druhým. 

Hra nás oprávňuje skúmať, a to nielen samých seba, ale aj svoju spoločnosť. 

V hre kultúru nielen skúmame, ale aj tvoríme.416

Britský teoretik medií Roger Silverstone v tomto citáte predstavuje fenomén 

hry, fenomén, ktorý je pre jeho širokospektrálny kontext ťažké jednoznačne 

defi novať. A možno je rozmer tohto rozľahlého kontextu, ktorý koncept hry417 

otvoril, aj dôvodom jeho trvácneho úspechu, či dokonca tendencie k vzrastajúcej 

popularite. Podľa amerického teoretika hier Briana Suttona-Smitha je práve 

„adaptívna variabilita“ centrálnym atribútom funkcie hry:

„Pri hľadaní toho, čo spája formy hry medzi deťmi a dospelými, zvieratami 

a ľudmi, sny, zasnenia, hry, športy a festivaly, nie je ťažké dospieť k záveru, 

že to, čo majú aj vzhľadom na odlišné kultúry spoločné, je ich úžasná diverzita 

a variabilita. Je teda možné, že práve táto variabilita je zásadnou pre funkciu 

hry, vzťahujúcu sa na všetky druhy.“418

Hra si ako transdisciplinárny sociálny fenomén získala, a stále získava pozornosť 

veľkého diapazónu diskurzov419 – fi lozofi ckého (Platón, Immanuel Kant, Ludwig 

Wittgenstein, Eugen Fink), psychologického (Jean Piaget, William James, Lev 

Vygotskij), sociologického a antropologického (Johan Huizinga, Roger Caillois), 

umeno – a literárnovedného (Friedrich Schiller, Hans-Georg Gadamer, Jacques 

Derrida, Kendall Walton, Warren Motte, Marie-Laure Ryanová), mediálneho 

(Marshall McLuhan, Henry Jenkins), diskurzu video – a počítačových hier 

(Espen Aarseth, Jesper Juul, Gonzalo Frasca, Katie Salenová-Eric Zimmerman, 

Mirosław Filiciak) atď.420 Jej kultúrotvorná funkcia vstúpila do intelektuálneho 

416 SILVERSTONE, Roger. Rhetoric, Play, Performance, s. 64. „Play enables the exploration of that 

tissue boundary between fantasy and reality, between the real and imagined, between the self and 

the other. In play we have license to explore, both our selves and our society. In play we investigate 

culture,but we also create it.” 

417 V anglickom jazyku sa rozlišuje „play“ a „game“, v slovenčine funguje iba jeden pojem.

418 SUTTON-SMITH,, Brian. The Ambiguity of Play, s. 221. „In looking for what is common to child 

and adult forms of play, to animal and human forms, to dreams, daydreams, play, games, sports, 

and festivals, it is not hard to reach the conclusion that what they have in common, even cross cul-

turally, is their amazing diversity and variability. The possibility then arises, that is this variability that 

is central to the function of play throughout all species.”

419 Kvôli veľkému množstvu literatúry v rámci jednotlivých diskurzov spomínam iba malé 

množstvo ich predstaviteľov.

420 Pre zoznam najznámejších defi nícií hier ako aj ich typologizáciu na základe rôznych aspektov, 

pozri napr. JUUL, Jesper. The Game, the Player, the World [online], s. 30-45. 





povedomia najmä vďaka práci holandského historika a sociológa Johanna 

Huizingu Homo Ludens z roku 1938. Huizinga v nej podáva defi níciu hry, ktorá 

slúžila ako základ pre mnohých teoretikov, ktorí sa problematike hier venovali. 

„Hra je dobrovoľná činnosť či zamestnanie, ktoré vykonáva v rámci istých presne 

stanovených časových a priestorových hraníc, podľa dobrovoľne prijatých, no 

bezpodmienečne záväzných pravidiel, je sama osebe cieľom a sprevádza ju pocit 

napätia, radosti i vedomie ,odlišnosti’ od ,obyčajného života‘.“421

Huizinga študuje pojem hry z etymologického hľadiska, skúma ju ako kultúrny 

a spoločenský jav z perspektívy fi lozofi ckej, legislatívnej, vojnovo-strategickej, 

heuretickej, poetickej a umeleckej. Huizinga sa pri svojom výskume opiera 

o etnologické, antropologické, kulturologické a umenovedné výskumy starších 

aj najmladších kultúr. Holandský bádateľ sa inšpiroval antropológiou a štruk-

turalizmom, ktorých vedecké diskurzy boli v čase vzniku knihy populárne. 

Huizinga prichádza k záveru, že hra je aktivita, ktorá sa objavuje vo všetkých 

kultúrach a aj u niektorých zvierat. Hranie sa spája s nasledovnými charakte-

ristikami – podstatou hry je radosť, hra sa vymedzuje z reality „obyčajného 

života”, nevyplývajú z nej materiálne zisky, existuje v istých určených a pre ňu 

vlastných časopriestorových medziach a navádza k tvorbe sociálnych zoskupení. 

Hoci by bolo možné alternovať niektoré tieto charakteristiky (napr. hra ako 

hazard sa spája s materiálnym ziskom, hra s jedným hráčom nemusí prispievať 

k tvorbe interpersonálnych vzťahov), Huizingov postulát slúži ako stavebný 

kameň, od ktorého sa odvíjajú ďalšie deriváty, príznačné pre konkrétnu dobu 

a rozvoj spoločnosti. Huizinga sa na začiatku svojej monografi e zameriava na 

etymológiu rôznojazyčných termínov na označenie hry. Z množstva termínov, 

ktoré Huizinga predstavil, sa najväčšej pozornosti v neskoršom výskume hier 

dostalo pojmom paidiá a ludus. Paidiá422 je grécky termín, ktorý síce „označuje 

to, čo patrí dieťaťu“, ale pri používaní sa „vôbec neohraničuje na oblasť det-

skej hry...[Z]dá sa, že s celou skupinou slov [odvodeninami paizen, paigma, 

paignon] súvisí významový odtienok radosti, veselosti a bezstarostnosti.“423 

Latinský termín ludus sa neprisudzuje iba detskej hre, ale platí pre označenie 

hry v širšom význame: „Ludus, ludere zahrnuje detskú hru, súťaženie, liturgiu 

a vo všeobecnosti aj scénické predvádzanie a hry založené na šťastí.“424 Pojmom 

ludus sa podľa Huizingu v Starovekom Ríme označovali aj verejné hry a škola. 

Huizinga sa však pojmami paidia a ludus zvlášť nezaoberá, sú pre neho skôr 

jednými z viacerých predstavených termínov. Jeho monografi a nie je orien-

tovaná na hierarchizáciu ani na typologizáciu pojmov, ich predstavenie slúži 

ako prostriedok dokumentácie množstva sfér, ktoré sa s hrou viažu. Výrazy 

paidia a ludus získali väčšiu pozornosť až prostredníctvom práce francúzskeho 

421 HUIZINGA, Johan. Homo ludens, s. 240. Pozn. Absentujúce zvratné zámeno „sa” je pravdepo-

dobne edičnou chybou .

422 Huizing uvádza vzhľadom na označenie hry v gréčtine popri termíne paidiá viacero výrazov – 

sfaírinda (hra s loptou), helkystínda (preťahovanie lana), streptínda (hra v kocky), basilínda (hra na 

kráľa), athýro, áthyrma (nádych žartovnosti a nepodstatnosti), agón (pre oblasť zápasov a pretekov). 

Por. HUIZINGA, Johan. Homo ludens, s. 241.

423 HUIZINGA, Johan. Homo ludens, s. 241. 

424 HUIZINGA, Johan. Homo ludens, s. 245.





sociológa Rogera Cailloisa Hry a lidé, napísanej dve desaťročia po vydaní Homo 

ludens. Hry a lidé vznikla z inšpirácie a tiež ako dialóg s Homo ludens – hoci sa 

obaja bádatelia v zásade na otázke podstaty hry zhodujú, Caillois sa posúva 

od Huizingovej defi nície hry spätej temer so všetkými ľudskými aktivitami, 

hry, ktorá tvorí kultúru, skôr k hre ako k nástroju, pomocou ktorého možno 

porozumieť chodu spoločnosti. Podľa Cailloisa hru defi nuje jej protiklad k „váž-

nosti skutečného života,“425 protiklad k práci, neplodnosť a neužitočnosť. Hra 

je v diele Hry a lidé predstavená pomocou týchto atribútov: slobodná, vyčle-

nená z každodenného života, neistá, neproduktívna, podriadená pravidlám, 

fi ktívna.426 Caillois ďalej prechádza k jej typologizácii na základe špecifík, 

ktoré reprezentujú jednotlivé herné typy. Paidia a ludus sú v Cailloisovej práci 

predstavené ako aspekty hry – paidia ako živelnosť, ludus ako pravidlo. Caillo-

is vníma aspekt paidia ako „prvotní moc improvizace a nenucené radosti,“427 

označuje ním voľnú zábavu, ktorá je vyvolaná ako dôsledok veselosti, vitality, 

neobmedzenej fantázie, „zahrnuje spontánní projevy herního instinktu,“428 

je chaotickým, energickým, anarchickým spôsobom hrania sa, bezstarostnou 

aktivitou.

„Paidia je stav každého šťastného vzkypění, které je vyjádřeno spontánním 

a nevázaným neklidem, prvoplánovou a nenucenou rekreací, přičemž povaha 

improvizace a absence řádu jsou tu podstatným, ne-li jediným důvodem exis-

tence jevu.“429

Pre aspekt paidia je príznačných iba pár, najčastejšie priamo hráčmi určených 

pravidiel, ktoré sa môžu v priebehu hry meniť. Caillois vymedzuje aspekt paidia 

voči aspektu ludus, ktorý vníma ako racionálny, disciplinovaný, na pravidlách 

postavený spôsob hry. Aspekt ludus vyžaduje kombinačné schopnosti a mys-

lenie, sebaovládanie, v hráčoch udržuje napätie a nádej na víťazstvo pri boji 

so súpermi a s prekonávaním prekážok, vyvoláva atmosféru súťaživosti, vôľu 

a odhodlanie riešiť úlohy a vyhrávať. Aspekt ludus ovplyvňuje kultúra a doba, 

je závislý od módnych trendov, respektíve od módu smerovania kultúry a od 

jej ťažiskových javov430: 

„Vynalézá nesčetné množství příležitostí a struktur, v nichž se uspokojuje jak 

touha člověka po uvolnění, tak další potřeba, které není schopen se vzdát, totiž 

potřeba realizovat bez nároku na odměnu své vědomosti, píli, obratnost a úsu-

dek, uplatňovat schopnost sebeovládání, schopnost odolávat utrpení, únavě, 

panice nebo opilosti.“431 

425 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé, s. 11.

426 Pozri CAILLOIS, Roger. Hry a lidé, s. 31-32.

427 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé, s. 48.

428 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé, s. 49.

429 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé, s. 49. 

430 O závislosti medzi hrou a kultúrnymi tendenciami hovorí aj McLuhan: „Se změnami kultury se 

mění i hry.“ McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, s. 223.

431 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, s. 55.





Caillois nepovažuje tieto dve herné kategórie za opozitá, ale hovorí o aspekte 

ludus ako o kultivovanejšej alternatíve aspektu paidia, považuje ho za neskor-

šiu, vyspelejšiu formu hry, teda uvažuje o posune od aspektu paidia k aspektu 

ludus jednak pri individuálnej vývinovej tendencii a tiež pri tendencii evolúcie 

kultúry. Hry s aspektom ludus sa podľa Cailloisa často rozvinuli do inštitu-

cionalizovanej podoby (vznik športových zväzov, kasín atď) a regulovanej 

formy (pre hru s aspektom ludus platia medzinárodne uznávané pravidlá). Pre 

potreby analýzy-interpretácie diela Inanimate Alice v ďalšej časti kapitoly bu-

dem uvažovať o chaotickosti, energickosti a bezstarostnosti ako o základných 

charakteristikách apektu paidia a aspekt ludus budem vnímať cez jeho spätosť 

s pravidlami, disciplinovanosťou a súťaživosťou. 

Caillois typologizuje hru nielen v polarite aspektov paidia a ludus – na ver-

tikálnej osi, ale uvádza aj horizontálnu os s kategóriami hry, ktoré sa s týmito 

aspektmi kombinujú. Medzi herné kategórie uvádza koncepty agón, alea, mi-

mikry a ilinx. Agón reprezentuje súťaživú hru, ktorá sa končí víťazstvom alebo 

prehrou na strane jednotlivca alebo skupiny (napr. športové súťaže, šach). 

Pod pojmom alea má Caillois na mysli hry náhody (stávky, ruleta, lotéria atď). 

Mimikry znamená predstieranie, hry, pri ktorých hráči napodobňujú, hrajú sa 

na niečo/niekoho, majú nejakú rolu, simulujú (napr. masky, divadlo, hranie sa 

s bábikami, autíčkami atď). Ilinx je pojem pre hry, pri ktorých prichádza závrat, 

točenie hlavy, či úplne uchvátenie (kolotoč, detské točenie, horolezectvo atď). 

Predmetom záujmu oboch teoretikov je predovšetkým ľudský zážitok z hry, 

individuálna ľudská skúsenosť s hrou. Ich diela ovplyvnili spôsob nazerania na 

proces hry, stali sa podnetnými pre mnohé ďalšie teoreticky i prakticky zamerané 

výskumy, či dokonca spolu s prácami iných autorov ako napríklad Eugen Fink, 

Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer prispeli k tendencii vnímať tento fenomén 

ako jeden zo zásadných faktorov v súčasnej spoločnosti. Eugena Finka možno 

zaradiť medzi autorov, ktorí sa upriamujú na hru ako na inšpiráciu pre fi lozofi u. 

Fink v rámci svojej kozmologickej fi lozofi e vychádzajúcej z fenomenológie vníma 

hru ako symbol sveta, ako miesto prestúpenia skutočnosti s ilúziou.432 Fink si 

uvedomuje osobitný status hry ako možnosti pre dosiahnutie „straty predstavy 

o realite“, prechodu do virtuálnosti („svět hry je imaginární dimenze“433). Fink434 

pre hru rezervuje miesto medzi inými základnými existenciálnymi fenoménmi 

a zároveň ju diferencuje, pretože hra podľa neho nie je postavená na naháňaní 

sa za konečným cieľom. Medzi teoretikov, ktorí hru nahliadajú ako (estetický) 

princíp v rôznych druhoch umenia, patria napríklad Jacgues Derrida a Hans-

Georg Gadamer. Derrida v texte Struktura, znak a hra v diskurzu věd o člověku435 

používa koncept hry na vysvetlenie štruktúry jazyka. Gadamer hovorí o hre ako 

o jednom z troch pojmov – hra, symbol a slávnosť, pomocou ktorých možno 

rozviesť odpoveď na otázku „Čo je antropologickým základom nášho umeleckého 

432 FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Pôvodne kniha vyšla v roku 1960 pod názvom Spiel als 
Weltsymbol.
433 FINK, Eugen. Oáza štěstí, s. 23. Pôvodne kniha vyšla v roku 1957 pod názvom Oase des Glücks.
434 Fink sa v práci Hra jako symbol světa vyhol kategorizácii hier a svoju prácu postavil na defi no-

vaní ontologického statusu hry. 

435 DERRIDA, Jacques. Struktura, znak a hra v diskurzu věd o člověku, s. 177-195.





zážitku?“436 Ďalšími faktormi, ktoré prispeli k zvýšeniu kreditu hry, k záujmu 

o jej teoretické ukotvenie, k väčšej pozornosti venovanej tomuto fenoménu v sú-

časnej kultúre,437 či dokonca k tzv. „ludifi kácii kultúry,“ bolo a je presadzovanie 

aspektu hry v (najmä postmodernom) umení – umelec akoby sa s recipientom 

hral438 – ako aj smerovanie súčasnej vizuálnej kultúry k estetike upriamenej na 

populárnu zábavu. A pri zohľadnení danej pozície je potom ľahko vysvetliteľ-

ná vzrastajúca popularita videohier a počítačových hier. Táto forma videohier 

a digitálnych hier sa stala predmetom teoretického bádania a akademického 

diskurzu najmä v škandinávskom a anglo-americkom prostredí, ako tzv. „game 

studies“, ktoré sa postupne rozvinuli na samostatnú akademickú disciplínu.439

Novozélandský teoretik hier Brian Sutton-Smith440 sa vo svojom diele Th e 

ambiguity of play pokúša o kategorizáciu hry, ktorá by brala do úvahy pestrosť 

diskurzov, v ktorých sa tento fenomén objavuje. Sutton-Smith predstavuje 

vzhľadom na širšie kontextuálne dimenzie tohto pojmu sedem kategórií (Sut-

ton-Smith hovorí o „rétorikách“), ktoré sa s hrou spájajú: 

1. hra ako pokrok, vývoj (progress) – hra ako forma sociálneho, morálneho 

a kognitívneho rastu detí,

2.  hra ako osud (fate) – názor, že ľudský život a teda aj hra sú osudom 

určené alebo bohmi kontrolované,

3. hra ako sila (power) – športy, zápasy, vojny, hra ako reprezentácia 

konfl iktu, 

4. hra ako identita (identity) – spojená s tradičnými oslavami a festi-

valmi, hra ako spôsob pripomenutia tradície a zachovania sily a identity 

komunity hráčov,

5. hra ako predstava (imaginary) – hravá improvizácia, kreativita,

6. hra ako ja (self) – aktivity, ktoré jedinca charakterizujú, hobby, zame-

ranie na zážitok indivídua ako zábava, relax, útek atď., ktoré poskytujú 

vnútorné alebo estetické uspokojenie z hry,

7. hra ako ľahkovážnosť (frivolity) – aktivity spojené s bláznovstvom, ale 

aj v historickom kontexte vzťahujúce sa na šašov, karneval, prekračujúce 

spoločenské normy z akejsi privilegovanej huncútskej pozície.

 

Škála rozmanitosti, na ktorú Sutton-Smithove herné kategórie poukazujú, je 

dôkazom, že hra je pre človeka neodmysliteľnou súčasťou života, „objektom 

a procesom,“441 ktorým sa oddáva od detstva až do staroby, a ktoré ho obo-

hacujú, povznášajú a v istom zmysle defi nujú jeho aj celú spoločnosť – sú jej 

„samovravou.“442 „Bez her člověk a společnost upadají do mrtvolného tranzu 

436 GADAMER, Hans-Georg. Aktualita krásneho, s. 40.

437 Pozri MALÍČKOVÁ, Michaela. Tematizácia herných modelov fi lmovým médiom, s. 49.

438 Literárna tradícia hry spočíva v hre s konvenciami, v hre s jazykom (Wittgenstein).

439 Por. ZLATOŠ, Peter. Digitálna technológia a interaktivita, s. 39.

440 Pozri SUTTON-SMITH, Brian. The ambiguity of play. Sutton-Smith priraďuje každej z týchto 

siedmych kategórií (rétorík) historický kontext, funkciu, formu, typy hráčov, disciplíny, v ktorých 

fi gurujú a vedcov, ktorí sa nimi zaoberajú.

441 AARSETH, Espen. J. Computer Game Studies, Year One [online].

442 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, s. 226. Podľa McLuhana sú hry ľudovým umením, 

kolektívnou reakciou na hlavnú dynamiku kultúry, extenziami sociálneho človeka a štátu, sú dramat-

ickými modelmi nášho psychického života, sú prostriedkom zúčastňovania sa na živote spoločnosti, 

sú komunikačným médiom, extenziami nášho skupinového ja. Umenie nie je iba hrou, ale exten-





automatizace.“443 Hra je pre človeka „komnatou“, do ktorej prichádza, aby 

vystúpil z reality všednosti. Je „komnatou“, v ktorej sa môže sprítomniť jeho 

fantázia, odohrať sa nikdy neuskutočnené, či uskutočniť nemožné. Hra je dob-

rovoľnou aktivitou, ktorej sa človek oddáva, aby sa uvoľnil, zabavil, dosiahol 

zážitok, potešenie či radosť. Hra je kreatívnou činnosťou, do ktorej človek 

implementuje seba samého („Abychom stáli o legraci a hry, musí se v nich 

ozývat každodenní život.“444), a v ktorej sa prostredníctvom potenciálneho 

sebapoznávania (ak je hráč po uplynutí imerzie v hre schopný aj sebarefl exie) 

môže tiež formovať. Hra je maskou, ktorá vo svojej ornamentálnosti odhaľuje 

toho, kto ju nosí. 

Hoci možno hovoriť o špecifi kách, ustanoveniach, či pravidlách, ktoré sa 

prisudzujú niektorým jej typom, ako napríklad časopriestorový rozmer (Hu-

izinga hovorí o „magickom kruhu“), tieto charakteristiky platia vždy len pre 

konkrétny typ a nie pre hru vo všeobecnom poňatí. Toto vzťahovanie sa na 

konkrétnosť a negeneralizovanie platí aj pre reláciu hra a médium. Hra ako 

všeobecný pojem sa neviaže s jedným konkrétnym médiom, ale je potrebné 

vnímať ju ako transmediálny fenomén.445 Médiá tejto aktivity sú vzhľadom 

na množstvo jej typov také rôznorodé, že medzi ne možno zaradiť navzájom 

celkom odlišné objekty ako napr. šachové fi gúrky a políčko, volejbalové ihrisko, 

loptu, sieť, taktiež bábiky a autíčka, ale aj ruletu s kockami a v neposlednom 

rade aj počítač. Juul vo svojej práci446 pri defi novaní hry (v zmysle „game“, resp. 

„ludus“) hovorí o šiestich charakteristikách: 

1. pravidlá – hry sú založené na pravidlách,

2. variabilný, merateľný výsledok,

3. hodnota prisudzovaná možným výsledkom – buď pozitívna alebo 

negatívna,

4. hráčovo úsilie,

5. ovplyvnenie hráča výsledkom – hráč bude výherca a „šťastný“ ak prí-

de pozitívny výsledok,  alebo porazený a „nešťastný“ ak príde negatívny 

výsledok,

6. dohodnuté následky – rovnakú hru (súbor pravidiel) možno hrať s ná-

sledkami na skutočný život alebo bez nich.

Juul po vymenovaní týchto herných atribútov medzi hry zaraďuje aj hypertex-

tovú fi kciu. Hypertextová, či v širšom kontexte digitálna fi kcia veľmi príznačne 

spadá medzi hry, a to na základe viacerých hľadísk. Vzťah medzi digitálnou 

fi kciou a hrou môžeme predpokladať z hľadiska možnej interpretácie kontex-

tu vzniku a vývinu digitálnej fi kcie ako umeleckej formy. Jej počiatky siahajú 

do doby rozmachu postmoderny, keď sa literáti hrali s formálnou stránkou, 

ale tiež sa proklamuje, že vznikala ako dôsledok hry technológov a umelcov 

ziou ľudského vedomia pomocu istých modelov, šport je reakciou na typickú činnosť spoločnosti, 

vážne umenie je prehodnotením komplexného stavu kultúry. Por. McLUHAN, Marshall. Jak rozumět 
médiím, s. 218-228.

443 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, s. 221.

444 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, s. 221

445 Pozri JUUL, Jesper. The Game, the Player, the World [online].

446 JUUL, Jesper. The Game, the Player, the World [online].





s možnosťami, ktoré nové médium poskytovalo. Ďalšia možnosť súvisu digitál-

nej fi kcie a hry sa naskytuje z hľadiska istých pravidiel jej štruktúry, v ktorých 

sa čitateľ orientuje – a to buď z vlastnej predskúsenosti čítania alebo s ich 

oboznámením sa priamo pri čítaní daného diela. Tieto pravidlá štruktúry 

vznikajú ako spolupráca autora s médiom, pričom sú vo veľkej miere ovplyv-

nené aj rozvojom technológie a konvenciami čítania. Vzťah medzi digitálnou 

fi kciou a hrou je viditeľný tiež z hľadiska možnej overiteľnosti úspechu, či ide 

o úspech merateľný (dosiahnutie cieľa) alebo o úspech hodnotený pomocou 

dosiahnutia/nedosiahnutia individuálneho zážitku. Čitateľ si sám dokáže od-

povedať na otázky, či dielom dokázal prejsť, či mu prinieslo zážitok, či v ňom 

vidí istú estetickú hodnotu atď. V hrách rovnako ako v digitálnej fi kcii možno 

hovoriť o úsilí, ktoré musí čitateľ vynaložiť na prečítanie, porozumenie a in-

terpretáciu. Paralela medzi digitálnou fi kciou a hrami sa ponúka aj z hľadiska 

psychologického účinku, ktorý má úspech/neúspech v digitálnej fi kcii a hre 

na čitateľa/hráča. Mnohé štúdie sa venujú tomu, prečo sa čítanie hyperfi kcií 

nestalo populárnou zábavou a vychádza z nich, že dôvodom môže byť nechuť 

a neochota čitateľov prechádzať dielom viackrát, alebo komplikovaná forma, 

frustrácia z apórie, dezorientácie atď. Na jednej strane negatívne pocity frustrá-

cie a dezorientácie, ktoré čitatelia zažívajú ako dôsledok (obavy z) neúspešného 

čítania hyperfi kcií, možno prirovnať k frustráciám a dezorientáciám, ktoré 

zažívajú hráči počítačových hier ako dôsledok (obavy z) prehry. Na druhej 

strane pozitívny pocit, ktorý prináša úspech, možno pripísať výhre i zážitku 

z porozumenia hyperfi kcie. Vzťah medzi digitálnou fi kciou a hrou vychádza 

aj z podstatných charakteristík digitálnej fi kcie – v digitálnej fi kcii sa prepája 

umenie so zábavou, digitálna fi kcia vyžaduje participáciu čitateľa na tom, aby 

ňou mohol prechádzať, rovnako ako hra vyžaduje aktivitu hráča, aby bola hra-

ná – na obe je nutné nahliadať cez prizmu performatívnosti ako nevyhnutnej 

podmienky ich existencie (či v širšom zmysle alebo užšom – ako existencie 

a odohrávania sa pred očami čitateľa). Digitálna fi kcia má teda mnoho spoloč-

ného s hrou a tiež je postavená na princípe hry – autora (ak sa kreatívna tvorba 

považuje, hoci i metaforicky, za hru) i čitateľa (ak o kombinovaní jednotlivých 

fragmentov, multisenzorickom čítaní a dešifrovaní významu, teda o takejto 

forme kreativity na strane čitateľa možno uvažovať ako o hernom princípe). 

O digitálnej fi kcii tak môžeme uvažovať z perspektívy hry a herných princípov, 

ako aj z perspektívy jej príslušnosti k umeleckej, respektíve literárnej tradícii. 

Zatiaľ čo počiatočné obdobie výskumu hypertextu a hyperfi kcií sa zameriavalo 

na perspektívu literárnej tradície, obdobie od Aarsethovej publikácie diela Cy-

bertext sa vyznačuje skôr tendenciou skúmania digitálnej fi kcie z perspektívy 

hry (k čomu mohol prispieť aj zvyšujúci sa záujem o refl exiu počítačových hier 

a etablovanie počítačových štúdií ako akademickej disciplíny), alebo sa obja-

vujú tendencie k vzájomnému prepojeniu oboch fenoménov. David Myers sa 

v tejto súvislosti k problematike hypertextu vyjadruje, že ide o „spojku medzi 

textom a hrou.“447 Pri vnímaní digitálnej fi kcie ako stretnutia umenia s hrou 

sa žiada predstaviť dva prístupy k interpretácii hry – tzv. naratologický a tzv. 

ludologický. „Naratológovia“, v tomto zmysle vedci a akademici zaoberajúci 

447 MYERS, David. The Video Game Aesthetic, s. 55. „intermediary between text and game“.





sa počítačovými hrami a videohrami z hľadiska literárnej vedy, tvrdia, že hry 

možno skúmať pomocou literárnovedných metód interpretácie textu a pova-

žujú príbeh za najpodstatnejší aspekt, ktorý hráč počas trvania hry zažíva.448 

Na druhej strane stoja „ludológovia“, ktorí sa pri štúdiu a výskume zameria-

vajú na počítačové hry a videohry ako na herné aktivity. „Ludológia“ (tento 

termín v kontexte počítačových hier ako prvý použil Gonzalo Frasca v zmysle 

„štúdium hier“) presadzuje, že potešenie z hier vychádza z aktivity hrania sa, 

preto ich treba skúmať z perspektívy teórie hier449 a nemožno ich považovať za 

literárne formy.450 Medzi „ludológmi“ a „naratológmi“ sa nachádzajú teoretici, 

ktorí pri skúmaní hier považujú za podstatné kombinovanie oboch fenomé-

nov – príbehu aj hrania.451 Pri digitálnych fi kciách je uvažovanie o príbehu 

nepopierateľné – využívanie textu na predstavenie fi ktívneho sveta ich radí 

medzi literárne formy, ale ako sme už spomenuli, digitálnu fi kciu možno na 

základe istých spoločných charakteristík priradiť aj k hrám, a to ešte presved-

čivejšie, ak prijmeme propozíciu Graemea Kirkpatricka. Podľa tohto britského 

výskumníka sa počítačové hry nachádzajú na pomedzí hier v tradičnom chápaní 

a estetického objektu alebo umeleckého diela, ktoré „pri estetickom zážitku 

stimuluje hru imaginatívnych a kognitívnych schopností.”452 Zasa niektorí iní 

bádatelia (Espen Aarseth, Gonzalo Frasca) vnímajú počítačové hry a kyber-

texty cez herný princíp a pritom neopomínajú ich estetickú funkciu.453 David 

Myers prirovnáva zážitok z hrania hry so zážitkom čítania „textu s princípmi 

hry – hypertextu“.454

Za najšťastnejšie, a pre digitálne fi kcie z hľadiska ich komplexnosti naj-

hodnotnejšie riešenie preto považujem zaujať rovnaké stanovisko, aké zaujali 

„stredoví hráči” v rámci „debaty, ktorá sa nikdy neuskutočnila,“455 debaty, ktorá 

síce usadila „ludológov“ a „naratológov“ do opozičných kresiel, ale ako tvrdí 

Gonzalo Frasca, bola iba dôsledkom „spleti série nedorozumení a mylných 

448 Medzi naratológov patria napr. Janet H. Murray, Barry Atkins.

449 Ludológia presadzuje viaceré faktory skúmania hier: pozícia, z ktorej sa hra vníma, nápady, 

čas a priestor, cieľ (čiastkové ciele), ovládanie pravidiel a stratégií, prekážky, odmeny alebo tresty atď. 

Lars Konzack využíva pri analýze hier metódu pozostávajúcu z analýzy siedmych vrstiev počítačovej 

hry – hardvér, programový kód, funkcionalita, hranie, význam, referenčnosť, socio-kultúra. Pozri 

KONZACK, Lars. Computer Game Criticism [online]. 

450 Najčastejšími argumentmi sú, že význam, ku ktorému sa hráč dopracováva v hre sa líši od 

toho, ku ktorému čitateľ prichádza pri čítaní; hranie je pre človeka prirodzená aktivita, zatiaľ čo 

čítanie je naučená; existuje rozdiel medzi časovou reláciu v hre a v literatúre – zatiaľ čo v hre je 

hlavnou časovou reláciou práve relácia medzi časom užívateľa (jeho aktivita) a časom udalosti (kedy 

sa akcia udeje) – teda vždy prítomnosť, pri rozprávaní je hlavnou časovou reláciou práve relácia 

medzi časom príbehu a časom diskurzu – teda minulosť. V tejto súvislosti pozri napr. ESKELINEN, 

Markku. The Gaming Situation [online]; ESKELINEN, Markku. Six Problems in Search of a Solution [on-

line]; AARSETH, Espen. J. Computer Game Studies, Year One [online]. 

451 Pozri FRASCA, Gonzalo. Ludology meets narratology [online]; FRASCA, Gonzalo. Ludologists love 
stories, too : notes from a debate that never took place [online]; JUUL, Jesper. Half-Real; ANG, Chee, 

Siang. Rules, Gameplay and Narratives in Video Games, s. 306-325. GENVO, Sébastien. Understanding 
Digital Playability, s. 133-149 atď.

452 KIRKPATRICK, Graeme. Between Art and Gameness, s. 75. „which works by stimulating the play 

of imaginative and cognitive faculties in the subject of aesthetic experience.”

453 Podľa Aarsetha aj počítačové hry majú estetický obsah (text,obraz, zvuk), prostredníctvom 

ktorého sú bližšie k umeleckému dielu ako tradičné hry. Pozri AARSETH, Espen. J. Playing Research 
[online]. 

454 MYERS, David. The Video Game Aesthetic, s. 54. „game-like text: hypertext“.

455 FRASCA, Gonzalo. Ludologists love stories, too : notes from a debate that never took place[online].





predstáv.“456 Invokácia vzťahu podobnosti medzi hrou (predovšetkým mimikry) 

a fi kciou totiž nie je ničím novým.457 Svet, v ktorom sa hráme, je podľa Donalda 

Woodsa Winnicota „medzipriestorom“ medzi internou a externou realitou – 

hoci hráčove myšlienky sa vzťahujú na jeho prítomnosť v tomto „medzipries-

tore“, jeho konanie má reálny charakter.458 Táto predstava sa na jednej strane 

podobá konceptu „potlačenia nedôvery“, ktorý Coleridge postuloval v diele 

Biographia Literaria,459 a na druhej strane sa od nej odlišuje. Zatiaľ čo imerzia 

do fi ktívneho sveta je určitou predstavou, hra je procesom, ktorý si popri spoz-

návacej aktivite žiada aktivitu hráčov aj v zmysle ich fyzickej participácie. Podľa 

Markkuho Eskelinena, odvolávajúceho sa na Aarsethovu typológiu kybertextov, 

je dominantnou užívateľskou funkciou pri recepcii literatúry, divadla a fi lmu 

interpretačná funkcia, ale pri hrách je to funkcia konfi guračná:

„Na zovšeobecnenie: pri umení najskôr musíme konfi gurovať, aby sme boli 

schopní interpretovať, zatiaľ čo pri hrách musíme interpretovať, aby sme mohli 

konfi gurovať a postupovať od začiatku k  výhre alebo k nejakej inej situácii.“460 

Zatiaľ čo pre porozumenie literárneho diela čitateľ väčšinou potrebuje (naj-

menej) prečítať celý jeho obsah (ktorý je teda podľa tradičného prístupu kon-

cipovaný lineárne), pri počítačových hrách môže hráč vynechať, obísť alebo sa 

dokonca pri svojej ceste nedostať k niektorým častiam, a predsa môže „vyhrať“. 

To znamená, že podstatným pre hráča je, aby vyhral, a to čo s najefektívnej-

ším možným postupom (v čo možno najkratšom čase, pomocou dosiahnutia 

najvyššieho počtu bodov atď.). K tomu, aby hráč vyhral, sa najčastejšie nepo-

trebuje oboznámiť s hrou v kompletnej podobe, ale potrebuje si vytvoriť cestu 

k cieľu. Aby sa hráčova aktivita dala označiť za hranie, musí mu byť umožnené 

nejakým spôsobom participovať na (výslednej) forme hry, musí do nej aktívne 

vstupovať. Ak sa odvolám na Aarsethovu typologizáciu funkcií461 v závislosti od 

stupňa hráčovej/čitateľovej participácie, môžem povedať, že čitateľ digitálnej 

fi kcie má najčastejšie funkciu prieskumnícku, čiže sa nachádza medzi typom 

hráča, ktorý hru mení – konfi guračnou funkciou462 a čitateľom s interpretačnou 

funkciou. Toto je dôkazom tézy, že k tomu, aby sa dala digitálna fi kcia vnímať 

vzhľadom na jej špecifi ckosť, je potrebné nazerať ju ako kombináciu príbehu 

a hry. V predošlej kapitole som sa pri analýze-interpretácii digitálnej fi kcie 

Playground zamerala na intermedialitu ako na prostriedok, prostredníctvom 

ktorého sa konštruuje príbeh. Preto sa pri analýze-interpretácii digitálnej 

fi kcie Inanimate Alice budem zaoberať hrou a hravosťou – jednými z hlavných 

456 FRASCA, Gonzalo. Ludologists love stories, too : notes from a debate that never took place [on-

line]. „it was cluttered with a series of misunderstandings and misconceptions.”

457 Pozri napr. WALTON, Kendall. Mimesis as Make-Believe; JUUL, Jesper. Half-Real, s. 121-162.

458 Pozri GENVO, Sébastien. Understanding Digital Playability, s. 134-135.

459 COLERIDGE, Samuel Taylor. Biographia Literaria. „suspension of disbelief“

460 ESKELINEN, Markku. The Gaming Situation [online]. „To generalize: in art we might have to 

confi gure in order to be able to interpret whereas in games we have to interpret in order to be able 

to confi gure, and proceed from the beginning to the winning or some other situation.”

461 Pozri kapitolu Hypertextová štruktúra Strýca Rogera.

462 Pri hrách sa okrem konfi guračnej funkcie vyskytuje aj funkcia prieskumnícka či niekedy aj 

textonická.





princípov digitálnej fi kcie: „Hravosť je príznačnou črtou tohto nového média.“463 

Tento princíp sa zrkadlí v pokuse autora o predstavenie zážitku čítania ako 

hry, čomu podlieha jeho stratégia kompozície digitálnej fi kcie. Pri uvažovaní 

o digitálnej fi kcii Inanimate Alice cez prizmu hry sa otvára aj otázka genológie. 

V tomto prípade je hranica medzi digitálnou fi kciou a hrou veľmi tenká, o čom 

svedčí aj rozmanitosť žánrov, pomocou ktorých je Inanimate Alice opisovaná. 

O tomto diele sa píše ako o „interaktívnej rozprávke,“464 „online príbehu na 

pokračovanie,“465 „digitálnom príbehu,“466 „jedinečnom kinetickom zážitku, 

sčasti hre, sčasti románe, sčasti fi lme,“467 „hre a rozprávaní,“468 „multimediál-

nej epizodickej digitálnej fi kcii“469 atď. Nejasnosť jej žánrového určenia je aj 

dôsledkom faktu, že žánre fi kcie a žánre počítačových hier470 sa môžu v istých 

ohľadoch približovať. Napríklad pri tvorbe niektorých hier je veľký dôraz klade-

ný na príbeh, rozprávanie, alebo je podstatnou súčasťou text atď. Na nejasnosti 

žánrovej hranice sa zhodujú mnohí teoretici, napríklad Katherine N. Hayles 

v tejto súvislosti píše, že vymedzenie hraníc medzi elektronickou literatúrou 

a počítačovými hrami vôbec nie je jasné, pretože „mnohé hry majú naratívne 

komponenty a mnohé diela elektronickej literatúry obsahujú prvky hry.“471

Digitálnu fi kciu Inanimate Alice možno vďaka jej silnému herného princípu 

zaradiť do tej skupiny digitálnej/elektronickej literatúry, ktorú Hayles umiestňu-

je na pomedzie fi kcie a hier. Preto sa žiada, aby analýza-interpretácia Inanimate 

Alice predstavila herné prvky, ktoré sa v nej vyskytujú. Prostredníctvom ana-

lýzy-interpretácie Inanimate Alice chcem demonštrovať fakt, že aj pri skúmaní 

digitálnych fi kcií sa ponúka spôsob, ako je možné riešiť ich cez princíp hry. 

463 BOLTER, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, s. 130. 

„Playfulness is a defi ning quality of this nex medium.”

464 DG EAC – Európsky rok medzikultúrneho dialógu (2008) [online]. 

465 McLEAN, Kristen. Trendwatch: Inanimate Alice [online]. 

466 HAEGELE, Katie. Inanimate Alice Integrates Narrative Form of a Book with Digital Art to Tell 
a Story [online].

467 PERRY, Simon. Edinburgh Interactive Entertainment Festival [online]. 

468 PAGE, Ruth. Inanimate Alice – game and narrative [online]. 

469 PULLINGER, Kate. Inanimate Alice : About the Authors [online]. 

470 Medzi žánre počítačových hier možno radiť hry strategické, hry akčné, hry rolové, simulácie, 

adventúry, skladačky atď. 

471 HAYLES, N. Katherine. Electronic Literature, s. 8. „The demarcation between electronic litera-

ture and computer games is far from clear; many games have narrative components, while many 

works of electronic literature have game elements.”





. Hra v Inanimate Alice 

Volám sa Alice.

Mám 8 rokov. Mám 10 rokov. Mám 13 rokov. Mám 14 rokov.472

Alice je hlavnou postavou digitálnej fi kcie Inanimate Alice, ktorú v spolupráci 

vytvorili spisovateľka a akademička Kate Pullinger a dizajnér Chris Joseph. 

Pod názvom Inanimate Alice sa skrýva séria plánovaných desiatich digitálnych 

príbehov dievčatka Alice, ktorému v každej ďalšej sérii postupne pribúdajú 

roky. Webstránka zatiaľ obsahuje štyri časti (Čína, Taliansko, Rusko, Domov), za 

ktorými nasleduje prázdne okienko a v ňom nápis „coming soon“ („už čosko-

ro“), pod ktorým sa nachádza oznámenie „Episodes 5 to 10 – Later” („Epizódy 

5 až 10 – neskôr”). 

Screenshot z webstránky Inanimate Alice

Dejiskom budúcich epizód má byť rovnako ako v prvých štyroch častiach vždy 

iná krajina. Čitateľ je uvedený do života mladej Alice, ktorá so svojimi rodičmi 

cestuje z jedného miesta na druhé v závislosti od toho, kde má práve Alicin 

otec prácu. V každej epizóde je predstavený nový príbeh, v ktorom sa (vždy 

o niečo staršia) hlavná hrdinka ocitá. Jej dospievanie refl ektuje aj spôsob po-

dania fi kcie. Vek a psychický život hlavnej hrdinky odzrkadľuje nielen spô-

sob rozprávania (ide o autodiegetické rozprávanie), ale aj spôsob mediálneho 

zobrazovania a prítomné spôsoby hry. Alicin spôsob reagovania, opisovania 

sveta navôkol (napr. v epizóde Domov si začína všímať chlapcov a technológiu), 

situácií a vzťahu s rodičmi a tiež ich vzájomného vzťahu je príznačný pre vek, 

ktorý dosahuje Alice v danej epizóde. Z mediálneho hľadiska je fi kcia tvorená 

ako multimediálna koláž, pozostávajúca popri zvuku a hudbe, z fotografi e, 

ilustrácie, animácie, videa a naratívneho textu. Inanimate Alice obsahuje aj 

časti, ktoré nabádajú čitateľa, aby sa stal hráčom, teda v istých okamihoch 

má za úlohu hrať sa hru, aby sa fi kcia mohla následne rozvíjať. Kate Pullinger 

sa ohľadom interaktivity a hry v diele vyjadruje: „Hranie v Inanimate Alice je 

472 PULLINGER, Kate – JOSEPH, Chris. Inanimate Alice. Episode 1, 2, 3, 4 [online]. „My name is 

Alice. I’m 8 years old. I’m 10 years old. I’m 13 years old. I’m 14 years old. ”





pre mňa druhom interaktivity, ktorý ma zaujíma práve preto, že je súčasťou 

príbehu, a nie odklonom od neho.“473 

Ako uvádzajú autori na stránke diela Inanimate Alice,474 makroštruktúr-

nym plánom týchto desiatich epizód je ukázať život Alice od jej ôsmich rokov 

počas cestovania po svete až približne do dvadsiatich piatich rokov, kedy sa 

stáva úspešnou dizajnérkou počítačových hier a animátorkou, pracujúcou 

pre najväčšiu svetovú spoločnosť, ktorá sa venuje počítačovým hrám. Alicina 

kreatívna zábava sa tak neskôr stáva jej zamestnaním. Už v prvej epizóde sa 

Alice predstavuje ako začínajúca experimentátorka s dizajnom – na svojom 

prehrávači si vytvorila animovanú postavičku Brada, ktorý je počas pravidel-

ného cestovania rodiny Aliciným jediným stálym kamarátom. 

  

Screenshot z epizódy Čína

Pri prechádzaní jednotlivými dielami čitateľ zisťuje, že Alice sa ako dizajnérka 

hier zdokonaľuje každou časťou, kvalita a stupeň komplikovanosti hier stúpa, 

hoci stále možno hovoriť o veľmi jednoduchých typoch hier. Hry gradujú aj 

z hľadiska technickej a estetickej prepracovanosti a mediálnej „pestrosti“. 

Mediálna škála (záber prostredníctvom využitia intermediality, rýchle strie-

danie sa obrázkov atď.) čitateľovi približuje predovšetkým prostredie a mies-

to, v ktorom sa Alice pohybuje, či v širšom meradle (zábery mesta, izby, auta 

atď, v ktorých sa nachádza) alebo v užšom meradle ako princíp subjektívnej 

kamery (pohyb po schodisku, svetlo z baterky namierené na Alice ruským 

policajtom atď.). Zaujímavým aspektom je skutočnosť, že čitateľ Alice ani jej 

rodičov nikdy neuvidí ani nebude počuť. Jedným z dôvodov je podľa autorov 

fi nančná otázka, ktorú by pri zobrazeniach skutočných osôb a nahrávaní ich 

hlasov museli riešiť. Tým druhým dôvodom je, že autori chceli vytvoriť pries-

tor pre čitateľovu imagináciu. Faktom, že čitateľ nikdy neuvidí postavy, chceli 

autori čitateľovi priblížiť zážitok z čítania beletrie, pri ktorom je fyzická podoba 

473 PULLINGER, Kate. Down with Alice. Interview with Michelle Pauli [online]. „For me, the kind of 

gameplay in Inanimate Alice is the kind of interactivity I'm interested in as it's part of the story, not 

a diversion from the story.“

474 PULLINGER, Kate – JOSEPH, Chris. Inanimate Alice [online].





postáv výsledkom jeho predstavivosti.475 Celé dielo je projektované cez Alicinu 

subjektívnu percepciu, pričom absentuje aj pohľad na nejakú osobu z bližšej 

vizuálnej alebo auditívnej perspektívy. Médiá sú využité aj na vykreslenie 

atmosféry, na priblíženie situácie, v ktorej sa Alice nachádza, a pocitov, ktoré 

prežíva, či dokonca na zobrazenie asociácií v časti Domov, čo zároveň funguje 

ako autoreferenčná „vizuálna intertextualita“ („autosemiotika“). Alice sa po páde 

do opusteného domu asociuje život a útek z Ruska, zobrazené ako projekcia 

niektorých vizuálnych segmentov z predchádzajúcej epizódy Rusko. 

Atmosféra diela je dosť pochmúrna, každá z epizód predstavuje nejaký 

problém, v ktorom sa Alice sama alebo spolu s matkou Ming a otcom Johnom 

ocitá, a ktorý si žiada riešenie zo strany mladej hrdinky. Nepokoj a neistotu 

navyše hyperbolizuje akčná hudba a atmosférické zvukové efekty, použité 

ako nástroj, ktorý ešte zintenzívňuje emócie čitateľa. Zvuk, s ktorým je či-

tateľ oboznámený od prvého stretnutia s fi kciou – pripomínajúci pripájanie 

telefónu a pokus o spojenie – je jediným zvukom, opakujúcim sa vo všetkých 

štyroch epizódach. Tento zvuk evokujúci odpojenie, stratu kontaktu podčiar-

kuje situácie, do ktorých sa Alice dostáva. Intermediálna štruktúra zohráva 

v diele významnú úlohu, a to v zmysle naratívneho prostriedku (vypovedanie 

o atmosfére, o pocitoch, zobrazenie prostredia, vizuálna intertextualita atď.), 

a tiež má dôležité postavenie pri prezentácii hier (všetky hry, ktoré má čitateľ 

prejsť, pracujú s princípom intermediality). Hoci fi kciu na základe mnohých 

elementov (využitie v hre prvkov podobných prvkom ľahkých počítačových 

hier, dynamický interfejs a digitálna grafi cká animácia, elektronická hudba 

atď.) možno zaradiť do sveta multimediálnej digitálnej kultúry, podľa autorov 

je dôraz kladený najmä na zážitok z čítania:

„Alice vnímam ako pokus o vybudovanie priestoru v našom dosť eklektic-

kom svete médií pre druh online čítania...Zahŕňa text, zvuk a obraz, ale istým 

spôsobom má dosť blízko k čítaniu knihy.“476 

Ide tu o druh čítania, konkrétne čítania na internete, ale toto čítanie sa od 

čítania knihy odlišuje v spôsobe stanoveného prechádzania dielom. Čitateľ sa 

pohybuje klikaním na štvorček nachádzajúci sa hneď pod textom. Ide o rozdiel 

oproti klasickému typu hyperfi kcie, kde si čitateľ vyberá ďalšiu lexiu prostred-

níctvom kliknutia na niektorý z aktívnych linkov, či už intertextových alebo 

extratextových. V tejto fi kcii má čitateľ až na niektoré výnimky k dispozícii 

iba jednu možnosť pohybu. Inanimate Alice sa v tomto vymedzuje aj voči tým 

počítačovým hrám, či väčšinovému typu hypertextových fi kcií, pri ktorých hráč 

nemusí prejsť všetkými scénami, aby sa dostal do cieľa. Ďalší rozdiel oproti 

väčšine hypertextových diel spočíva vo fakte, že čitateľ nemôže zažiť „apóriu“ 

ani „epifániu.“ Fikcia je naprogramovaná tak, aby sa čitateľ aj v miestach, kde má 

viac možností sledu, musel vždy vrátiť na tú scénu, ktorá možnosti zoskupuje. 

Z tejto scény sa čitateľ dostane a môže sa posunúť ďalej v diele až v prípade, že 

prešiel všetkými ponúknutými možnosťami (z hľadiska Bernsteinovej typológie 

475 Pozri PULLINGER, Kate. Digital Fiction: From the Page to the Screen, s. 122; PULLINGER, Kate. 

Electronic Literature: Blog Post [online]. 

476 PULLINGER, Kate. The way we read. Interview with Katie Haegele [online]. „For me Alice is an 

attempt to carve out a space in our rather noisy media world for a kind of online reading…It incorpo-

rates text, sound and image, but in some ways it bears quite a close relation to reading a book.”





hypertextových štruktúr možno hovoriť o „kontúre“477). Voči hyperfi kciám sa 

vymedzuje aj spôsob reagovania interfejsu na interaktivitu užívateľa, čo je zá-

sluha rozvoja technológie. Spôsob reakcie interfejsu na čitateľskú interaktivitu 

je ovplyvnený programom, v ktorom je dielo napísané. Preto v dôsledku rôznych 

druhov kódovania sa môžu líšiť aj „odpovede“ interfejsu. Zatiaľ čo v hyperfi kcii 

typickej pre prvú etapu tvorby týchto diel je navigácia dielom iba výsledkom 

čitateľovej interakcie, teda klikania na linky alebo ikonky, v Inanimate Alice sa 

jednotlivé textové fragmenty zobrazujú v niektorých úsekoch aj bez akejkoľvek 

interakcie užívateľa, čo by sa podľa Aarsethovej typológie módov prechodu 

kybertextami dalo označiť ako „prchavosť“– naprogramovanie interfejsu tak, 

aby sa menil bez intervencie užívateľa. Aarseth hovorí, že text je „prchavý“ 

vtedy, ak „je na to, aby sa skriptony objavili, potrebný iba užívateľov čas.“478 

Tento spôsob zobrazovania evokuje fi liáciu s fi lmovým premietaním, ktoré by 

postupne po sebe ukazovalo isté texty bez participácie diváka. Popri úsekoch, 

ktoré sú „prchavé“, sa interakcia čitateľa s interfejsom sa uskutočňuje jednak 

ako navigácia dielom a tiež hraním hier.

Screenshot z epizódy Čína                                    Screenshot z epizódy Taliansko

   

Screenshot z epizódy Rusko                                  Screenshot z epizódy Domov

477 Pozri podkapitolu Štruktúrne modely hyperfi kcií.

478 AARSETH, Espen J. Cybertext, s. 64. „transiency“. „the mere passing of the user’s time causes 

scriptons to appear“





.  Inanimate Alice ako hra

Inanimate Alice je digitálna fi kcia, v ktorej sa nachádzajú oba herné aspekty, 

ktoré Caillois predstavuje – paidia a ludus. Spôsob ich implementácie do diela 

je výsledkom možností, ktoré počítačový program Flash autorom ponúka. Dá 

sa tu teda hovoriť o fakte, že možnosti programu participujú na tom, ako budú 

jednotlivé hry, či v širšom kontexte celé dielo, vyzerať a ako bude interfejs rea-

govať na interakciu čitateľa. Pre autorov, ktorí tvoria svoje diela v počítačovom 

programe, potom môže byť práve daný program motívom prvého napodobo-

vania. Je preto dôležité podčiarknuť koreláciu predkonceptuálneho uchopenia 

diela s možnosťami programu, v ktorom autor plánuje dielo tvoriť. Možnosti 

softvéru zdôrazňuje aj sám autor multimediálneho vyobrazenia diela, Chris 

Joseph. Podľa Josepha je Inanimate Alice projektom, ktorý by nemohol byť ani 

vytvorený ani distribuovaný bez rozvoja softvéru v minulom desaťročí.479 Fikcia 

bola vytvorená využitím semiotických systémov, ktoré vznikli pomocou soft-

vérov ako Photoshop (grafi ka), Premiere (video), Sound Forge a Acid (zvukové 

efekty a hudba) a nakoniec boli kombinované do výslednej kompletnej podoby 

v programe Flash. Na základe tvorby v softvérových programoch Joseph dokázal 

ľahko prepojiť rozprávanie s interaktívnou formou hry. Technické možnosti, 

ktoré majú autori digitálnych fi kcií k dispozícii, možno okrem tohto motívu 

prvého napodobovania z perspektívy hier vnímať aj ako technické „hračky“. 

Rôznorodosť možností kombinovania médií a motívov a tiež relatívna ľahkosť 

ovládania médií uvádza koncept „pohrávania sa“ s technológiou, kde sa autor 

dokáže v zmysle kreatívnej tvorby „zahrať“. Do popredia sa tu tlačí fenomén 

hry ako princíp imaginácie a následnej kreatívnej konštrukcie danej predsta-

vivosti. Pre súčasnú dobu je príznačná tvorba technologických prostriedkov 

s ľahkou možnosťou manipulácie,480 a to práve z toho dôvodu, aby ich mohlo/

vedelo používať čo najväčšie množstvo ľudí.481 Fenomén hry v zmysle krea-

tívnej participácie na rôznych projektoch alebo v zmysle tvorenia z radosti je 

fenoménom, ktorý je pre ideál dnešnej spoločnosti fenoménom sui generis.

Participácia čitateľa v Inanimate Alice sa stáva hrou s aspektom ludus, v ktorej 

možno vnímať istú paralelu s počítačovými hrami (ludickosť ako hranie hier, 

ktorých pravidlá určili autori). Čitateľovo hranie sa je prostriedkom prepojenia 

sveta fi kcie a čitateľa. Interaktivita diela tak spočíva nielen v „preklikávaní 

sa“ textovými fragmentmi, ale je rozšírená a zaujímavejšia práve kvôli spôsobu 

interakcie čitateľa s dielom, pripomínajúcej aspekt ludus. Čitateľ nadobúda 

popri funkcii čitateľa aj funkciu hráča,482 ktorý musí pre svoj postup dejom 

479 Pozri JOSEPH, Chris. Commentary in How New Media Narrative is Created[online]. 

480 Pre súčasnosť je charakteristický prívlastok „user friendly“, používaný ako prívlastok pre 

prístroje a iné zariadenia, ktoré sa majú ľahko ovládať.

481 Samozrejme nemožno opomenúť aspekt marketingu – čím lepšie sa produkt používa, tým je 

pravdepodobnejšie, že sa bude dobre predávať, a tým bude mať aj jeho výrobca vyšší zisk.

482 V prvej časti Čína a v druhej časti Taliansko existuje iba jedna verzia, v časti Rusko a v časti 

Domov má čitateľ hneď v úvode možnosť výberu „čítaj a hraj hru“ („read and play the game“) 

a možnosť „iba čítaj“ („read only“). Pri interpretácii diela som sa zamerala iba na možnosť „čítaj 

a hraj hru“.





nasledovať inštrukcie a úspešne princípy hry zvládnuť. Hra v tomto prípade 

znamená dostať sa do cieľa či nazbierať istý počet bodov. Bez zvládnutia tejto 

úlohy dej zamrzne, posúva sa iba hudba. Na docielenie dôslednej analýzy-

interpretácie diela využijem, ako som už spomenula, tri charakteristiky pre 

označenie aspektu paidia – chaotickosť, energickosť a bezstarostnosť a o as-

pekte ludus budem uvažovať cez jeho spätosť s pravidlami, disciplinovanosťou 

a súťaživosťou. 

V prvej časti Čína sa hra s pravidlami prejavuje ako postavenie hráča pred 

úlohu namieriť prehrávač na, resp. pomyselne odfotografovať pohybujúce 

sa divé kvety. V druhej časti Taliansko sa čitateľova úloha premieta do dvoch 

podôb. Jej prevedenie pripomína typ hry v hracích automatoch, pri ktorej je 

nutné poskladať celok z troch komplementárnych častí – v prípade Inanimate 

Alice ide o zostavenie ružového bicykla, pričom sú premietané viaceré farebné 

verzie jednotlivých častí. Alice spomína, že hra bola vytvorená pre otca. Druhou 

čitateľovou úlohou je „obliecť“ animovanú podobu Alice – postupne vyberať 

z ponúkaných dynamických zobrazení kusov oblečenia, aby sa Alice mohla ísť 

na svah lyžovať. Táto podoba hry pripomína princíp ručného prenášania dát 

v počítači. V časti Rusko musí čitateľ odhaliť ukryté matriošky a následne cez 

svojho avatara, ktorým je Brad, padajúce matriošky pochytať. V tejto obdobe 

hry sa autorské vytvorenie podmienok pre čitateľovu súťaživosť dá vnímať ako 

referencia na tie digitálne hry, pri ktorých musí hráč navigovať avatara tam, 

kde možno zachytiť padajúce objekty a tak získať istý počet bodov. Bez dosta-

točného počtu získaných matriošiek colník neumožní Alice a jej rodine dostať 

sa na letisko a hráč sa môže pokúsiť o spätné hľadanie a chytanie v scénach, 

kde neuspel. V časti Domov predstavuje hra ako možnosť pre čitateľa dokázať 

si svoju disciplinovanosť jednak klikanie na pohľadnice z rôznych krajín (ide 

o miesta, z ktorých pochádzajú jej kamaráti zo školy) – princíp temer totožný 

s fotografovaním kvetov v epizóde Čína a v druhom prípade pripomína pohyb 

v priestore počítačovej hry a navigáciu avatarom – Alice spadla do starej opus-

tenej budovy a chce sa dostať na strechu, aby videla panorámu mesta. Čitateľ 

ovláda jej pozíciu pomocou klikania na jednu zo štyroch rúk naznačujúcich smer. 

Pri tejto úlohe má čitateľ možnosť získať inštrukcie, môže nastaviť kurzor na 

písmeno B a objaví sa Brad so zdvihnutou rukou v správnom smere. 

Autori pri konštruovaní fi kcie využívajú herné aspekty jednak na vykreslenie 

postavy Alice (Alice ako hravé, bezstarostné dieťa – paidia), ale aj na tvorbu deja 

(Alice sa chce dostať von z labyrintu starej budovy atď. – ludus). Prevažuje pri 

tom fakt, že ak sa na situácie, ktoré pre čitateľa predstavujú spĺňanie daných 

pravidiel (ludus), pozriem cez perspektívu Alice (niektorým hrám, ktoré musí 

čitateľ prejsť, sa simultánne venuje aj Alice), budem ich vnímať ako zábavu 

(napr. fotenie kvetov – paidia). Alice predovšetkým digitálne hry vytvára, iba raz 

sa spomína, že dievča hru s pravidlami (ludus) aj priamo hrá – keď je v epizóde 

Rusko Alice zavretá v skrini, chytá na svojom prehrávači matriošky. Avšak pri 

projekcii hry je úlohou čitateľa, aby matriošku chytil, proces Alicinho hrania nie 

je zachytený. Autori takýmto spôsobom včleňujú hru pre čitateľa do deja. Navy-

še hry, ktoré musí čitateľ prejsť, sú predstavené ako hry, ktoré vytvorila Alice. 

Po vymenovaní týchto príkladov je zrejmé, že aspekt ludus má v Inanimate 

Alice významné postavenie, čo je ešte presvedčivejšie, ak zvážim, že bez čitate-

ľovho zdolania prekážky sa fi kcia ďalej neposunie. Popri úlohách, ktoré vykonáva 





čitateľ, je hráčom, hoci iba v jednom prípade, aj Alice. V situácii, keď hráčom je 

empirický čitateľ, uchováva si Alice svoju funkciu hlavnej postavy/rozprávača 

multimediálnej fi kcie, alebo sa objavuje vo funkcii avatara?483 V situácii, že hráčom 

hier s pravidlami je Alice, jej avatarom je Brad, pretože Alice sa hrá iba na svojom 

prehrávači. Ale ako môže Brad vedieť napomáhať v situáciách, ktoré rieši Alice 

vo svojom živote? Tieto otázky majú súvislosť s problematikou vzťahu literárna 

fi kcia – počítačová hra. Pretože ak sa čitateľ ocitá vo funkcii hráča, teda prechádza 

z funkcie literárneho recipienta na funkciu príznačnú skôr pre počítačové hry, 

vníma potom hlavnú postavu diela z literárnej perspektívy alebo ju vníma ako 

postavu typickú pre počítačové hry? Navyše v príbehu sa ešte problematizuje 

otázka skutočnosti, pretože Alicin výmysel vie reagovať na situácie, ktoré Alice 

prežíva, dokonca pozná informácie, o ktorých postavy netušia. 

Prehrávač ba-xi, na ktorom sa Alice hrá a v ktorom si vytvára svoje hry, sa 

začal vyrábať aj v realite pod názvom iStories. Ide o prístroj s rovnakým dizaj-

nom a funkciou ako ba-xi, určený na vytváranie interaktívnych príbehov takým 

spôsobom, že umožňuje vkladanie textov, obrázkov a zvuku. Neprichádza tu 

potom k nejakému metaforickému zvratu, kedy sa Alice ako rozprávačka stáva 

tvorcom hry a empirický čitateľ sa dostáva do pozície hráča pristupujúceho na 

podmienky a pravidlá existujúce nielen vo fi ktívnom svete, ale presahujúce aj 

do reality? Nepristupuje čitateľ na hru metalepsy?

Screenshot z epizódy Domov

483 Oliver Grau uvažuje o avatarovi ako o prostriedku, pomocou ktorého môže hráč dosiahnuť 

imerziu. Podľa Graua je avatar prostriedkom reprezentácie hráčovho tela v priestore zobrazenia. Por. 

GRAU, Oliver. Virtual Art, s. 344. 





Ozrejmenie týchto otázok si žiada bližší náhľad na každú z herných situácií. Ina-

nimate Alice je hlavne fi kciou, ktorá narába s prvkami hry vo viacerých rovinách. 

Z toho potom vyplýva, že Alice je hlavnou postavou fi kcie, hlavnou postavou, 

ktorá, ako hovoria autori, nikdy nie je a nebude zobrazená, ktorej hlas čitateľ 

nikdy nebude mať šancu počuť. Čitateľ sleduje jej rozprávanie (autodiegetické), 

jej percepciu, ona je prostredníkom (skrze myseľ, pocity, oči a uši), cez ktorého 

čitateľ daný fi ktívny svet vníma nielen prostredníctvom textu, ale aj na základe 

vyobrazenia priestoru. John Bardinelli sa o žánri tohto diela vyjadruje, že je to 

„skôr interaktívne fi ktívne dielo než tradičná hra.“484 Z Bardinelliniho vyjad-

renia, ako aj zo zamerania portálu s názvom „Casual Gameplay“, kde svoj text 

publikoval, je zrejmé, že o Inanimate Alice uvažoval aj z perspektívy počítačovej 

hry, avšak skôr sa priklonil k tomu, že ide o fi kciu s prvkami interaktivity. Sama 

autorka Kate Pullinger sa o diele vyjadrila v otáznikoch: „Je to spievajúca, tancu-

júca kniha? Je to hra? Je to fi lm s textom?“485 Inanimate Alice je digitálna fi kcia, 

ktorá rozpráva príbeh, pričom v sebe kombinuje prvky špecifi cké pre niektoré 

literárne žánre (z hľadiska fyzického a psychického rastu postavy pripomína 

Bildungsroman, z hľadiska evokovaného napätia a vzrušujúcich príhod sa po-

dobá na dobrodružný román). Zároveň sú pre ňu príznačné aj prvky typické 

pre digitálne audiovizuálne umenie a počítačové hry (kombinácia vizuálnych 

techník a audia na zobrazenie priestoru, subjektívny záber). Dôvodom, prečo 

Bardinellini neumiestňuje Inanimate Alice medzi tradičné hry, by mohlo byť, že 

primárny dôraz diela autori kladú na vypovedanie príbehu. Hranie jednej alebo 

dvoch hier v istej epizóde sa skôr považuje za oživenie a osvieženie interakcie 

(interakcie ako spôsobu prechodu dielom pomocou „klikania“) než za žánrový 

princíp. Preto je možné v prípade Inanimate Alice hovoriť o digitálnej fi kcii (a nie 

o počítačovej hre), v ktorej je interakcia posunutá bližšie k počítačovým hrám 

než je bežné v starších hyperfi kciách. Čitateľ sám sa musí oboznámiť s hernými 

princípmi, ktoré platia špecifi cky pre danú hru, nie je vopred oboznámený s in-

štrukciami. Hoci považujem toto dielo za digitálnu fi kciu, ide o fi kciu, ktorá má 

blízko k hrám. Dôkazom je už fakt, že autori počítajú s čitateľovou znalosťou 

hrania digitálnych hier, pretože neponúkajú žiadne rady, ako sa s hrami vyspo-

riadať. Pri uvažovaní o vzťahu hra – fi kcia na základe pozícií, ktoré prináležia 

postavám v diele, vychádza, že táto hranica je v niektorých situáciách naozaj 

veľmi tenká. Alice možno niekedy považovať za avatara, ale z celkového počtu 

situácií, kde sa čitateľ stáva hráčom, sa Alice ako avatar prejavuje iba v nie-

ktorých (v epizóde Čína pri fotení kvetov, v epizóde Domov pri hľadaní cesty 

z opusteného domu). V tých ďalších sa čitateľ hrá na metaúrovni, na úrovni, 

ktorá prebieha paralelne s príbehom a ovplyvňuje posun deja, avšak nie je 

priamo jeho súčasťou. Čiže Alice je vo všeobecnosti vnímaná ako rozprávačka. 

Hra sa tu stáva podmienkou ďalšieho vytvárania príbehu (v epizóde Taliansko 

správna farebná kombinácia častí bicykla a kliknutie správnych častí oblečenia 

na animovanú postavu, v epizóde Rusko hľadanie a chytanie matriošiek, v epi-

zóde Domov klikanie na pohľadnice zahraničných krajín). 

484 BARDINELLI, John. Inanimate Alice: Episode 4 [online]. „More an interactive piece of fi ction 

than a traditional game”

485 PULLINGER, Kate. Fact is we need a better name for digital fi ction [online]. „Is it a kind of all-

singing, all-dancing book? Is it a game? Is it a movie with text?” 





Alicina schopnosť vytvárať hry je markantná už od prvej epizódy, kde 

predstavuje Brada. Alice v nej ukazuje možnosti svojho prehrávača a Brada, 

jediného kamaráta, ktorého si sama nakreslila.486 Ako čitateľ postupne prechá-

dza viacerými epizódami, zisťuje, že Brad je veľmi enigmatickou „bytosťou“. 

Brad je animovaná postavička mladého chlapca na skateboarde, ktorá v prípa-

doch núdze a Alicinho trápenia „ožíva“ a vždy jej správne poradí, ako problém 

vyriešiť. Bolo by ťažké prehliadnuť pôvod jeho mena – spoločnosťou, ktorá 

Inanimate Alice produkuje je BradField Company. Zázemie produkcie diela sa 

tak dostáva priamo do textu. Táto ambivalentnosť Alice aj Brada vyznieva ako 

pokus autorov o vnesenie informácie o produkcii diela do samotného textu. 

Rozprávanie sa s Bradom, vnímanie jeho „osoby“ ako kamaráta ako aj jeho 

„oživovanie“ a pýtanie sa na jeho rady uvádza túto fi kciu do myslenia o hrách, 

ale už nie o hrách s aspektom ludus, ale s aspektom paidia. Ide tu o Alicinu 

hru na akoby – mimikry – rovnako ako u detí, ktoré sa hrajú s bábikami alebo 

s autíčkami, ide o simuláciu reality vo forme hry. Ak by si Alice uvedomovala 

nereálnosť Bradovej existencie, bolo by možné hovoriť o „potlačení nedôvery“, 

avšak z Alicinho vystupovania a konania sa skôr dá usúdiť, že Alice ho považuje 

za oživenú postavičku. Alice je dieťa, má detský pohľad na svet, detské vnímanie. 

Alice v diele vzbudzuje dojem, že je „stelesnenou“ podstatou aspektu paidia. Je 

dieťaťom, hravou bytosťou, ktorá na konci každej epizódy dosiahne svoj cieľ, 

potešenie, uspokojenie, radosť bez akejkoľvek súťaživosti. Jej nejde o to, aby 

vyhrala, nemá žiadnych protihráčov, súperov ani objektívne pravidlá, jej úsilím 

je zážitok. Aspekt paidia zo svojej etymológie odkazuje k dieťaťu, detskej čin-

nosti a Alice je klasickým príkladom dieťaťa a detskej perspektívy – je nápaditá, 

kreatívna, zvedavá, nebojácna a fascinovaná. Alice často podlieha „prvotnej 

moci improvizácie a nenútenej radosti,“ jej herný inštinkt je spontánny, je 

dôsledkom jej neobmedzenej fantázie. Alicina bezstarostnosť a oddávanie sa 

hre, ktoré mnohokrát speje k jej zabudnutiu na svet reality, sa stáva aj príčinou 

niektorých problémov. V epizóde Taliansko pri vytváraní novej hry zabúda na 

to, že sa mala ísť lyžovať, a že bola dohodnutá s rodičmi, že sa s nimi stretne 

na svahu. Jej chaotické správanie spôsobuje, že na začiatku tejto epizódy na-

vodzuje atmosféru neistoty a strachu, keď hovorí, že nevie, kde sú jej rodičia:

Stratila som oboch rodičov.

Nemyslím „stratila“ ako že sú mŕtvi, teda aspoň dúfam.

Ale už mali by späť v chate.487

Následne vysvetľuje, že sa s rodičmi nemôže spojiť, pretože oni odmietajú 

nosiť telefóny. Na svojom prehrávači zavolá Ayishi, ktorá ju doma, v Saudskej 

Arábii, učí. Alice pred ňou skrýva, že má strach o svojich rodičov, aby predišla 

Ayishiným obavám. Potom si spomenie, že sa mala s rodičmi stretnúť na svahu, 

486 Animáciu Brada, ako je uvedené v titulkoch na konci epizód, urobila Samantha Levin pod 

pseudonymom binnorie.

487 PULLINGER, Kate – JOSEPH, Chris. Inanimate Alice. Episode 2: Italy [online].

„I’ve lost both my parents.

Not ‘lost’, as in dead, at least I hope so.

But they should have come back to the chalet by now.”





a aby sa tam dostala, čitateľ musí hrať hru – správne priložiť časti oblečenia 

na animáciu. Alicino prvoplánové nadšenie ju dostáva do ťažkostí aj v epizóde 

Domov. Podľahne zapálu svojich priateľov pre zhliadnutie panorámy mesta zo 

strechy starej opustenej budovy. Ako bezhlavo beží po schodoch, zrazu staré 

železné schody poľavia a ona sa prepadá a ocitá sa v neznámej miestnosti, odkiaľ 

si hľadá cestu von. Aby sa napokon dostala z budovy, aby jej zatlieskali priate-

lia a mohla sa tešiť z výhľadu, musí čitateľ správne navigovať Alice pomocou 

klikania na ruky ukazujúce smer v špinavých miestnostiach (disciplinovanosť). 

Táto čitateľova interakcia budí dojem labyrintu, avšak strateniu sa v priestore 

môže čitateľ predísť tým, že pri každom rozhodnutí o ďalšom kroku prejde 

kurzorom na písmeno B a zjaví sa postavička Brad s rukou zdvihnutou v správ-

nom smere. V epizóde Rusko Alicina tvrdohlavosť a neústupčivosť, neochota 

odovzdať prehrávač colníkovi, aby ich pustil na letisko, pobúri aj rodičov, kto-

rých prinútia vystúpiť z auta. Až „oživený“ Brad Alice presvedčí, aby prehrávač 

colníkovi dala. Rozhodnutie, či Alice s rodinou budú môcť pokračovať v ceste, 

závisí od počtu matriošiek, ktoré čitateľ počas celej epizódy našiel na rôznych 

ukrytých miestach a následne chytil pri hraní hry (súťaživosť). Čitateľovým 

avatarom sa stáva Brad, ktorý na displeji prehrávača chytá padajúce matriošky. 

Čiže k tomu, aby fi kcia mohla ďalej pokračovať, aby sa čitateľ dozvedal o Ali-

cinej hravosti a neviazanosti (paidia), musí úspešne splniť úlohu (ludus). Ide 

tu o vzájomné prepojenie a kondicionálny vzťah medzi čítaním a hrou. Táto 

kauzalita tu nemá podobu lineárneho smerovania, ale v rámci posunu deja 

ide o vzťah vzájomnej špirálovitej podmienenosti.488 Autori vytvorili postavu 

hravého a chaotického dievčatka spolu so súborom hier, aby sa čitateľ zabával 

jednak pri čítaní tohto diela a jednak pri spĺňaní úloh – čítanie a hranie sa na-

vzájom prepájajú a podmieňujú. Úspech v týchto hrách speje k tomu, aby sa 

čitateľ ďalej mohol baviť pri prechádzaní fi kciou, aby sa dozvedal, ako sa Alice 

ďalej oddáva svojim fantáziám, teší sa a pokračuje vo svojom entuziazme až 

dovtedy, pokiaľ zase nebude potrebné, aby čitateľ uspel pri hraní nejakej hry. 

Počas nastávajúcich epizód bude mať čitateľ možnosť Alice sledovať aj počas 

dospievania a dospelosti. Hoci v tých posledných epizódach sa už nebude dať 

hovoriť o Alice ako o dieťati, hravosť a kreativita v nej bude stále pulzovať. 

Bude naďalej akousi „zhmotnenou“ metaforou tohto aspektu, pretože princíp 

jej detskej produktivity sa nestratí, ale transformuje sa na jej zamestnanie. Ona 

si uchová svoju hravú podstatu a nielenže ju prevedie cez prah dospelosti, ale 

z nej aj vytvorí prostriedok, ktorý bude stáť za jej úspechom. 

V situáciách, kde sa čitateľ podujme hrať jednu z (akože Alicou vytvorených) 

hier na metaúrovni, na úrovni, ktoré nie je súčasťou deja, sa vlastne inými slo-

vami odohráva to, že čitateľ pristupuje na autormi určené pravidlá zábavy (ludus 

so všetkými princípmi). Čitateľ interaguje s hrou, ktorú, ako hovorí Alice, vytvo-

rila v minulosti, ale čitateľ sa o samotnej tvorbe hry a čase jej produkcie nikdy 

nedozvedá, vždy pristupuje až k hotovému dielu. Snaha o vnesenie fi ktívneho 

sveta do reality sa prejavuje napríklad tým, že niektoré z hier, ktoré má hrať 

488 Pri tejto podmienenosti mám pod špirálou na mysli Inanimate Alice ako komplex, pretože 

zastúpenie hier s aspektom ludus nie je v jednotlivých epizódach veľmi veľké, zvyčajne ide o jednu, 

dve hry. 





čitateľ, sú primárne určené na to, aby ich hrali fi ktívne postavy – otec (kombi-

nácia častí bicykla), Alicini kamaráti, alebo ide o hry, ktoré hrá Alice (zbieranie 

matriošiek). Čitateľ sa tak v istých momentoch stáva až sekundárnym hráčom. 

Presahy fi kcie s realitou, metalepsa, ktorá neprepája dve diegetické roviny, ale 

rovinu fi kcie a reality, sa sprítomňujú aj vytvorením prístroja iStories. Alice 

hovorí, že priatelia ju žiadali, aby im stále pripravovala nové príbehy, tak prišla 

s nápadom, ako im umožniť, aby si príbehy tvorili aj sami:

Stále ma prosili, aby som pre nich vymýšľala príbehy. 

Tak som im predstavila prístroj, ktorým si ich môžu vytvárať sami. 

A tu je – volá sa iStories. 

Vyberieš si pár obľúbených fotiek:

Pridáš nejaký text a zvuky:

A – bum – máš príbeh!489

Keď Alice adresuje svojich kamarátov, prekračuje rovinu fi kcie a prihovára sa 

aj čitateľom, ktorí si prístroj môžu kúpiť. Súhlasne s Gavinom Stewartom490 

môžeme povedať, že sa tu vynára metafi kcia. Stewart píše, že metafi kcia sa 

prejavuje aj v Alicinej demonštrácii tvorby príbehov. Alice si vyberá fotky a text 

veľmi podobné začiatku prvej epizódy (džíp, cesta s matkou, hľadanie otca), 

takže tu cítiť sebarefl exívne uvedomenie si fi ktívneho charakteru fi kcie. 

Ak sa teraz pozrieme na citát od Rogera Silverstona uvedený na začiatku 

kapitoly: 

Hra umožňuje preskúmať tú hmlistú hranicu medzi fantáziou a realitou, 

medzi skutočnosťou a predstavou, medzi mnou a druhým. 

Hra nás oprávňuje skúmať, a to nielen samých seba, ale aj svoju spoločnosť. 

V hre kultúru nielen skúmame, ale aj tvoríme,

môžeme povedať, že fi kcia Inanimate Alice rozhodne medzi hry patrí. Nemáme 

tým na mysli hry v zmysle počítačových hier alebo videohier, ale skôr hru ako 

kultúrny fenomén. V tejto fi kcii sú zahrnuté oba herné aspekty – paidia (v Alice 

ako stelesnenej podobe tohto aspektu) a ludus (ako hra s pravidlami, ktorú musí 

čitateľ vykonať). V diele je prítomný aj princíp hry, typický pre umenie, ktoré je 

vytvorené invenčnými autormi a žiada taký typ recipienta, ktorý sa dokáže a aj 

plánuje na predstave umenia ako hry podieľať jednak z hľadiska spoznávania 

a tiež fyzickou participáciou. Tento princíp sa prejavuje z hľadiska spoznáva-

nia okrem čitateľovho pristúpenia na „potlačenie nedôvery“, pristúpenie na 

podmienky platné vo fi ktívnom príbehu, aj metalepsou – technikou, ktorú 

489  PULLINGER, Kate – JOSEPH, Chris. Inanimate Alice. Episode 2: Italy [online].

They kept asking me to make stories for them.

So I came up with a tool to help them make their own.

Here it is – it´s called iStories.

You choose a few of your favourite photos:

You add some text and sounds:

And – boom! – you have a story!

490 STEWART, Gavin. The Paratexts of Inanimate Alice. 





využíva predovšetkým postmoderné umenie.491 Z hľadiska fyzickej participácie 

nemožno zabudnúť na čitateľovu interaktivitu, potrebnú pre pohyb dielom. 

Pre Alice je hra nástrojom, aktivitou, ktorá pre ňu znamená nielen relax 

a potešenie, útočisko, v ktorom platia ňou stanovené pravidlá, ale je pre ňu aj 

tvorbou, prostredníctvom ktorej bude môcť prispieť ku kultúrnemu dedičstvu. 

V hrách, ktoré vytvára, je refl ektovaný stav jej vnímania a myslenia, jej vek a pro-

stredie, v ktorom sa nachádza. Na základe pozorovania detských hier je možné 

spoznávať pohnútky detí a ich predstavu o svete, ktorá je charakteristická pre 

daný vek (jeden z princípov detskej psychológie a psychiatrie). Napriek tomu, 

že prvé štyri epizódy fi kcie sa neveľmi zameriavajú na vyobrazenie spoločnosti 

alebo jej štruktúr, predsa možno zachytiť niektoré Alicine zmienky o tom, ako 

jej kamaráti reagujú a čo je predmetom ich záujmu. Caillois poznamenáva, že 

aspekt ludus je pod vplyvom uberania sa trendov a módnych preferencií. Jeho 

postuláciu podčiarkuje aj Inanimate Alice – typy uvedených hier sú „intertex-

tovými“ odkazmi na digitálne alebo nedigitálne hry cirkulujúce v súčasnosti 

(hoci nejde o úplne najnovšie príklady) alebo na hry pochádzajúce z nedávnej 

minulosti (vystrihovačky šiat z papiera, ktoré sa pripevňovali k papierovej 

makete postavičiek – k tejto detskej hre referuje obliekanie Alice). Avšak pod 

módnou taktovkou sa v Inanimate Alice neocitajú iba hry s aspektom ludus, 

ale aj možnosti využitia nových technológií (možnosti, ktoré poskytuje ba-xi/

predstavenie iStories). 

Inanimate Alice skúma hranice fantázie a reality tým, že čitateľa láka na 

hranie hier, ktorých tvorcom má byť postava. Toto dielo ho teda láka na pre-

kročenie hranice k fi kcii, na to, aby sa zahral mimikry. Hra, ktorú čitateľ hrá, 

je premostením medzi fi kciou a realitou, pretože hračka predstavená vo fi kcii 

nadobúda reálnu prítomnosť a čitateľ má v realite hrať hru vytvorenú pos-

tavou. Hranie tejto hry je zároveň akýmsi imaginatívnym vzťahom medzi 

Alice – jej tvorcom a čitateľom – jej hráčom. Prostredníctvom tejto hry Alice 

s hráčom komunikuje, prihovára sa mu. Napokon, keď rozprávam o hre ako 

o štádiu medzi fi kciou a situáciou hráča, o štádiu, kde fantázia nadobúda isté 

sprítomnenie v jeho mentálnych predstavách, v jeho fantázii ožíva Brad. Hráč 

si potom môže dovoliť otázku, ako sa Brad s Alice spoznal. Hádam si to Brad 

ešte bude pamätať. ☺492

491 Pozri GENETTE, Gérard. Metalepsa. 
492 Indikácia ako hra pohlcuje autorku práce.





NAMIESTO ZÁVERU

Spôsob súhry medzi umeleckou víziou a expanziou médií

bude významnou črtou nasledujúceho desaťročia.493

Digitálnu kultúru determinujú nielen kooperácie mnohých odvetví a disciplín, 

ale aj ich vzájomné presahy. Defi nuje ju spolupráca medzi technologickými 

možnosťami médií a dnešnými fenoménmi v umení, zábavnom priemysle 

a medziľudskej komunikácii. Avšak pre dnešnú dobu je typické nielen ich vzá-

jomné ovplyvňovanie a inšpirácia, ale aj ich zbližovanie, ktoré má popri iných 

faktoroch aj výrazný dosah na spôsob kreácie digitálneho umeleckého diela 

a na jeho výslednú podobu. Autori sa snažia čitateľa/diváka/poslucháča/hráča/

užívateľa zaujať, odlíšiť svoje dielo od ostatných diel umiestnených v obrovskej 

umeleckej sieti ľudskej kreativity. V súčasnosti sa popri spôsoboch kreácie 

viazaných na jednu metódu/médium dá hovoriť o mnohých synkretických 

postupoch, ktoré umelci využívajú. Programovanie ako spôsob písania digitál-

nej fi kcie je jedným z príkladov využitia metamediálneho charakteru počítača, 

umožňujúceho kombinácie a juxtapozície rôznych semiotických systémov.  

Digitálna fi kcia bude pravdepodobne aj naďalej smerovať k zahrňovaniu aktu-

álnych technologických, komunikačných a umeleckých trendov a autori budú 

asi naďalej narábať s konceptom ergodickosti. Ako potenciálne smerovanie 

sa javí umožnenie spôsobu ľudskej interakcie s interfejsom, ktorý presahuje 

komunikáciu s dielom pomocou klávesnice alebo myši. Mnohí autori predovšet-

kým vizuálnych diel, ktorí narábajú s fenoménom virtuálnej reality, využívajú 

na interakciu s dielom rozličné fyzické funkcie (najčastejšie ide o pohyb, ale 

existujú aj projekty, ktoré pracujú s dýchaním, rozpoznávaním reči, gest, tváre 

atď.), alebo senzorické prejavy (technológia použitá pri tvorbe takýchto diel 

dokáže rozpoznať napr. dotyk, zrak a potom spätne reaguje na tieto ľudské 

senzorické prejavy).494 

Predpokladám, že interakcia bude stále fenoménom charakteristickým pre 

poetiku digitálnej fi kcie, ale ak sa autori zamerajú na využívanie softvérových 

programov, ktoré umožňujú ľudskú interakciu s interfejsom iným spôsobom, 

ako je dnes rozšírený, potom samozrejme bude nutné vnímať aj interakciu 

z perspektívy, ktorá bude v danej situácii najvhodnejšia. Čitateľova interakcia 

s dielom bude asi naďalej modus operandi nielen čitateľovej navigácie, ale aj jeho 

nachádzania latentnej dynamiky či úspešného alebo neúspešného odhaľovania 

významu diela. Možnosti interakcie nadobúdali počas histórie digitálnej fi kcie 

rôzne podoby – od tradičného klikania na linky cez smerovania kurzora až 

k súčasnému zapájaniu širšieho spektra alternatív – napr. reagovanie interfejsu 

493 WILSON, Stephen. Information Arts, s. 690. „The way artistic vision and media expansion 

interplay will be a signifi cant feature of the next decade.”

494 Pozri WILSON, Stephen. Information Arts, s. 603-785.





na tempo užívateľovho dýchania495 alebo adaptovanie princípov interakcie 

typických pre iné digitálne formy – počítačové hry, interaktívne inštalácie, 

mediálne performancie496 atď. Jeden zo súčasných spôsobov implementácie 

interaktivity, ktorá vyvoláva reakciu hic et nunc, navádza k  vnímaniu digitál-

nej fi kcie ako udalosti špecifi ckej pre daný čas, odohrávajúcej sa práve v istom 

jedinečnom okamihu. K takémuto vnímaniu smeruje fakt, že interakcia s inter-

fejsom produkuje veľmi rýchlu odpoveď technológie (performativita digitálneho 

média). Na okamžitosti odpovede sa zakladá tzv. „kódovanie v reálnom čase“, 

ktoré sa javí, za podmienky tvorby estetického obsahu a implementácie textu, 

ako jeden z perspektívnych smerov, ktorými sa tvorba digitálnej fi kcie môže 

uberať. Ďalším aspektom, ktorý podnecuje k uvažovaniu o digitálnej fi kcii 

ako o udalosti, je Aarsethova funkcia prchavosť. Ak autor použije túto funkciu, 

čitateľova aj hráčova možnosť reagovania je naviazaná na istý časový rozsah 

a splnenie danej úlohy si tak okrem iných podmienok (správnosti odpovede, 

hráčovej zručnosti, vhodnej techniky atď.) vyžaduje aj dodržanie určeného 

časového limitu. Na digitálnu fi kciu možno nahliadať cez prizmu kategórie 

udalosti aj z hľadiska širších súvislostí, a to najmä z hľadiska pozície, do akej sa 

dostáva užívateľ diela. Bogumiła Suwara vníma procesuálnu interakciu užívateľa 

s interfejsom ako jeho účasť na udalosti. Ako Suwara uvádza, prejavuje sa tu 

„dominancia performatívnej funkcie umenia na úkor referenčnej funkcie,“497 

tendencia charakteristická pre tzv. performativizmus. Dôraz na estetiku uda-

losti sa stal kľúčovým pre tzv. performatívny obrat – jednu z dominantných 

paradigiem súčasnej kultúry.

Interakcia a participácia ako kľúčové pojmy digitálnej kultúry vnášajú do 

diskurzu digitálneho umenia aj koncept hry a hravosti. Dôkazom prítomnosti 

hry v digitálnom umení je očividné vzájomné ovplyvňovanie sa poetiky a es-

tetiky počítačových hier/videohier a istých druhov digitálneho umenia, čo 

vyústilo do vzniku niektorých umeleckých žánrov (napr. machinima, MOO, 

MUD, interaktívne fi kcie – IF, „gamebooky,“498 pri ktorých musia čitatelia 

používať webové stránky). Na druhej strane sa prítomnosť hry v digitálnom 

495 Takýmto príkladom je digitálna fi kcia Breathing Wall, v ktorej autori (Stefan Schemat, Kate Pull-

inger, Chris Joseph) použili softvér Hyper Trance Fiction Matrix. Táto experimentálna fi kcia z roku 

2004 nie je dostupná na internete, existuje iba v CD formáte. 

496 V tejto súvislosti pozri HORÁKOVÁ, Jana. Mediální performance uzavřeného a otevřeného 
obvodu, s. 53-62.

497 SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 40. Suwara uvádza aj príklady polemík, 

ktoré zasahujú kategóriu udalosti: 1. produkovanie „povrchných“ a nie umeleckých udalostí ako 

dôsledok nadmerného uprednostňovania procesov inscenovania v kultúre, 2. zrada vlastnej on-

tológie udalosti, 3. uprednostňovanie vizuálnej udalosti namiesto „obrazu“. (s. 41).

498 „Gamebook“ označuje formu ergodickej literatúry, pri ktorej má čitateľ na konci kapitoly 

výber z možností pokračovania. Ide o textovú hru, ktorá je najčastejšie napísaná v druhej osobe 

a väčšinou ju možno žánrovo zaradiť medzi sci-fi  a fantasy. Na rozdiel od ostatnej ergodickej liter-

atúry, v „gamebooks“ nejde iba o zážitok z nelineárneho čítania, ale o hru v zmysle výhra/prehra 

(podľa toho či hráč nazbiera istý počet bodov alebo predmetov atď). „Gamebooky“ umožňujú, aby si 

hráči na začiatku hry vyberali svoje charaktery, ktorým sú prisúdené isté špecifi cké atribúty. Hráči sa 

v „gamebooku“ často pohybujú buď pomocou textových inštrukcií v odstavcoch (odstavce sú číselne 

označené a na ich koncoch si hráč podľa ponúknutých možností zvolí ďalší odstavec) lebo používajú 

hod kockou či iné spôsoby typické pre hru. Por. KATZ, Demian. Demian’s Gamebook Web Page [on-

line]. Na Slovensku sú príkladmi najznámejších sérií „gamebookov“ Lone Wolf a Ocelová krysa (Krysa 
z nerez oceli). Niektoré „gamebooky“ sú vytvorené aj v hypertextovom formáte.





umení prejavuje ako preberanie princípu hry a jeho vsádzanie do existujúcich 

druhov umenia. O takomto prípade možno hovoriť pri digitálnej fi kcii, do 

ktorej autori vkladajú prvky typické pre počítačové hry. Avšak popri týchto 

znakoch zviditeľňovania hry v zmysle približovania sa a presahov medzi 

druhmi kultúrnej produkcie alebo začleňovania tohto princípu do mnohých 

umeleckých foriem by sa nemalo zabudnúť na tendenciu, ktorá je pre našu 

kultúru jednou z najpodstatnejších – na „ludifi káciu“ kultúry. Podľa holand-

ského bádateľa Joosta Raessensa499 dnešné digitálne technológie stimulujú 

nielen princíp hry, ale aj „hravý prvok v kultúre“ (Huizinga). Raessenso-

vi nejde o privilegovanie hier nad ostatnými druhmi zábavného priemyslu 

a umeleckými formami, ale presadzuje tézu, že naša kultúra bude naďalej 

smerovať k vytváraniu hybridných foriem pozostávajúcich z naratívnych 

prvkoch i prvkov hry. Toto vehementné preferovanie hybridizácie umelec-

kých druhov a žánrov je spôsobené nielen technickými možnosťami, ale aj 

symptómami súčasnej spoločnosti, resp. kultúry. Americký teoretik médií 

Henry Jenkins500 hovorí vzhľadom na dnešné kultúrne tendencie o „kultúre 

konvergencie“, pričom sa venuje vzťahom troch konceptov – konvergencie 

médií, participačnej kultúre a kolektívnej inteligencii. Jenkins vníma pojem 

konvergencia ako „zmenu paradigmy – posun od obsahu vytváraného na mieru 

jednému médiu k obsahu, ktorý plynie cez mnohé mediálne kanály, k zvýšenej 

vzájomnej závislosti komunikačných systémov, k rôznym spôsobom prístupu 

k mediálnemu obsahu a k stále komplexnejším vzťahom medzi hierarchickými 

korporatívnymi médiami a kolaboratívnou participačnou kultúrou.“501 

Jenkins sa sústreďuje predovšetkým na zmeny, ktorými prechádza recepcia 

a produkcia kultúry z hľadiska médií a s tým spojenými otázkami participácie 

a prístupu k informáciám. Hoci je podľa Jenkinsa táto zmena ľudského vníma-

nia médií dnes najviac citeľná v súvise s percepciou populárnej kultúry, to, čo 

sa podľa neho získa pri hre môže mať širšie spoločenské dôsledky (na spôsob 

učenia sa, na prácu, komunikáciu, zúčastňovanie sa na politickom dianí). Môžem 

teda dedukovať, že fenomén hravosti je v súčasnosti prepájaný nielen s celým 

zábavným priemyslom, ale sa výrazne vzťahuje aj na individuálneho človeka. 

Ak súčasnú kultúru označím atribútom hravá, potom musím podčiarknuť hra-

vosť rovnako na strane recipienta aj na strane autora. Hravosť v zmysle zábavy 

však automaticky nemožno prisúdiť ani jednému z nich. Rovnako ako niektorý 

z čitateľov môže pociťovať digitálnu fi kciu ako zábavu a iný ako frustráciu (a 

samozrejme existuje celá škála emočných stanovísk medzi týmito polaritami), 

aj postoj ich tvorcov sa môže líšiť na stupnici od maximálnej zábavy k maxi-

málnej strasti či frustrácii pri tvorbe diela.502 Ale pri zvážení faktu, že tvorba 

499 RAESSENS, Joost. Playful Identities, or the Ludifi cation of Culture, s. 53.

500 JENKINS, Henry. Convergence Culture.
501 JENKINS, Henry. Convergence Culture, s. 243. „paradigm shift – a move from medium-specifi c 

content toward content that fl ows across multiple media channels, toward the increased interdepend-

ence of communications systems, toward multiple ways of accessing media content, and toward ever 

more complex relations between top-down corporate media and bottom-up participatory culture. “

502 Negatívne emócie pri tvorbe diela môžu byť rovnako ako pri recepcii diela spôsobené 

neskúsenosťou s tvorbou/čítaním diela, neovládaním princípov jej tvorby/čítania, frustráciou zo 

zlyhania – nevytvorenia očakávanej podoby/dezorientácie.





digitálnej fi kcie je prevažne dobrovoľnou aktivitou s temer nulovým fi nančným 

ohodnotením, a tiež, že ju väčšinou tvoria umelci, ktorých baví umelecky sa 

vyjadrovať takýmto spôsobom, dá sa domnievať, že tvorba digitálnej fi kcie 

rovnako ako tvorba umenia vo všeobecnosti je pravdepodobne autormi zaží-

vaná ako potešenie a zábava. Navyše technologické možnosti, ktoré majú jej 

tvorcovia k dispozícii, uľahčujú manipuláciu so semiotickými systémami a tiež 

zjednodušujú ich vzájomné preskupovania pri tvorbe intermediálnych fi kcií. 

Pestrosť možností kombinácie médií, ako aj mediálnych obsahov a pomerná 

ľahkosť manipulácie s technológiou vytvárajú pre umelca kreatívnu „pôdu“, 

príležitosť pri tvorbe „sa zahrať“. Popri interakcii a hravosti ako podstatných 

aspektoch aj pre budúci vývin fi kcie sa žiada spomenúť aj väčšiu rôznorodosť 

platforiem, na ktorých bude digitálna fi kcia umiestnená či prostredníctvom 

ktorých ju bude možné tvoriť a čítať. Okrem známych platforiem, ktoré možno 

spolu s počítačom na tvorbu alebo prezentáciu digitálnej fi kcie použiť (mobil-

ný telefón, GPS technológie, rôzne virtuálne prostredia, napr. CAVE503 a iné 

médiá) vznikajú aj nové, oproti počítaču menšie a na tvorbu fi kcií orientované 

zariadenia – napr. iStories, ktoré uľahčujú tvorbu digitálnych diel a robia ju 

naozaj hravou. Tento ľahko ovládateľný softvér umožňuje vytvárať digitálne 

rozprávanie pomocou kombinácie nahratého mediálneho obsahu (textu, obrazu, 

zvuku), ktoré sa vo svojej výslednej podobe môže ponášať na rovnaké kombi-

nácie toho istého obsahu v počítači, pretože ide stále o digitálny formát. Ale 

ak vezmem do úvahy technologický posun a  prichádzajúce produkty, musím 

pripustiť aj celkovú zmenu písania, recepcie a podoby fi kcie sprostredkovanej 

interaktívnymi médiami. Nové formy počítačov, ktoré sa dnes ešte nachádzajú 

predovšetkým v laboratóriách a výskumných centrách (kvantové počítače, optic-

ké počítače, DNA počítače, chemické počítače, molekulárne počítače atď.) môžu 

úplne reformovať spôsob písania, čítania i podobu, akú dielo nadobudne. Len 

na demonštráciu uvádzam pár príkladov, ako by mohlo súčasné technologické 

smerovanie podporovať tvorbu a výskum digitálnej literatúry: sémantický web 

by mohol byť nápomocný pri tvorbe generatívnej poézie, trojdimenzionálne 

displeje by mohli ponúkať nové možnosti usporiadania a organizácie diela, 

využitím lejzrových displejov by sa otvoril nielen nový priestor, ktorému by sa 

diskurz o materialite diela mohol venovať, ale by sa zároveň znova zviditeľnila 

otázka imerzie do virtuálnej reality. Ak sa zhodnotí technologický rozmach, 

možnosti smerovania (digitálnej) fi kcie sú naozaj rozmanité. Médium diela 

je rozhodujúcim pri tvorbe aj recepcii, určuje formu diela a ovplyvňuje jeho 

obsah. Nové možnosti média preto budú vplývať aj na možnosti tvorby fi kcie 

v nasledujúcich rokoch. Je pravdepodobné, že podoby sprostredkovania fi kcie 

sa budú kontinuálne rozvíjať pluralitnými smermi – niektoré budú smerovať 

k orálnej kultúre504 a performativite, niektoré k počítačovým hrám, niektoré 

503 CAVE je skratka pre Cave Automatic Virtual Environment, imerzívne virtuálne prostredie, ktoré 

je zobrazované pomocou projekcie vizuálu alebo aj textu na všetky steny priestoru v tvare kocky. 

Technológia CAVE reaguje na pohyb osoby vo vnútri tohto priestoru. Aby osoba v CAVE videla obraz 

trojdimenzionálne, musí používať špeciálne LCD okuliare.

504 Dene Grigar tvrdí, že jeden z najdôležitejších dôsledkov, ktoré mali počítačové technológie na 

literárne umenie je, že posunuli literatúru bližšie k naratívnemu umeniu pred érou tlače – k orálnej 

kultúre. Por. GRIGAR, Dene. The Present [Future] of Electronic Literature, s. 127-142.





k intermediálnej snímke, niektoré budú uprednostňovať najmä text. Nastoľuje 

sa tu aj otázka projekcie digitálnej fi kcie – je možné, že autori digitálnej lite-

ratúry budú pri pokuse o čitateľovu imerziu stále viac využívať na zobrazenie 

(nielen) textu trojdimenzionálne prostredia.505

Pôsobnosť, akú majú na cestu digitálnej fi kcie fenomény interaktivita, per-

formativita, dynamickosť a hravosť, je nepopierateľná. Všetky tieto fenomény 

sa prekrývajú v istom bode, ktorým je zážitok okamihu. Smerovanie digitálnej 

fi kcie by teda mohlo byť z hľadiska estetiky pomenované pokusmi o zinten-

zívnenie neopakovateľnosti okamihu alebo snahou o multiplikáciu a urýchlenie 

estetického zážitku. Tieto javy by mohli rozšíriť skúmanie technoestetiky, ktorá 

bude prinášať poznatky pre vyvíjajúcu sa multimediálnu genológiu.506 

505 Prostredie CAVE využili na zobrazenie digitálnej literatúry umelci ako John Cayley, Talan Mem-

mott, Noah Waldrip-Fruin, William Gillespie. Por. HAYLES, N. Katherine. Electronic Literature, s. 12.

506 V tejto súvislosti pozri SUWARA, Bogumiła. Salve hypertext, vale hypertext, s. 42.
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